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RESUMO: 

 

O presente estudo discute as contribuições deixadas por Paulo Barreto enquanto 

cronista das duas primeiras décadas do século XX. Em meio a tantas críticas e/ou elogios, 

Paulo Barreto apresentava os indivíduos comuns e o cotidiano da cidade do Rio de 

Janeiro como assunto para suas crônicas. Tendo em João do Rio seu pseudônimo mais 

famoso, Paulo Barreto adotou as máscaras do flâneur e do dândi para transitar pelas ruas 

cariocas a fim de captar e registrar suas impressões sobre o observado. Era através do 

flâneur e do dândi que João do Rio visitava as diferentes camadas sociais do Rio de 

Janeiro, indo dos morros da cidade aos espaços nobres frequentados pela elite como a 

Confeitaria Colombo e tantos outros lugares. Com isto, autores como Antonio Candido, 

Renato Cordeiro Gomes se farão necessários para tratar das críticas e dos elogios como 

também da presença de pseudônimos, disfarces ou máscaras em João do Rio. Ao registrar 

suas impressões sobre as consequências oriundas do Projeto “bota-baixo” de Pereira 

Passos, tal cronista deixava uma memória, ou melhor, um determinado ponto de vista da 

cidade carioca em seus textos. Neste estudo, a memória é apresentada como um processo 

de construção social que não deve ser entendida como uma verdade absoluta. Cabe 

ressaltar que, uma reflexão acerca do conceito de memória será empreendida de acordo 

com Durval Muniz de Albuquerque Júnior, Michael Pollak e demais. E mais, o interesse 

de João do Rio em inovar sua escrita a partir da associação entre jornalismo e literatura 

terá destaque segundo Antonio Edmilson Martins Rodrigues e outros. Em suas crônicas, 

João do Rio incorporava características provenientes do jornalismo como o 

questionamento de fontes.  Além disso, a relação entre o jornalismo e a literatura também 

fará parte deste estudo a partir de Cristiane Costa. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: João do Rio, crônica, memória, jornalismo, literatura 
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ABSTRACT: 

 

 

 

 The present study discusses Paulo Barreto’s contribution as a chronicler in the first 

two decades of the twentieth century. Among various critics as well as compliments, 

Paulo Barreto presented ordinary people and the routine of the city of Rio de Janeiro as a 

topic for his chronics. Being João do Rio his most famous pseudonym, Paulo Barreto 

adopted the masks of the flâneur and the dandy to move through the streets of Rio in 

order to capture and register his impressions about what he had observed. It was through 

the flâneur and the dandy that João do Rio visited the different social classes of Rio de 

Janeiro, going from the hills of the city, where the poorest people dwelled, to the noble 

spaces frequented by the elite such as the Confeitaria Colombo (Confectionary Colombo) 

among many others. Thus, authors such as Antonio Candido, Renato Cordeiro Gomes 

among others will be necessary in order to deal with the criticisms and the compliments, 

pseudonyms and disguises or masks in João do Rio. By registering his impressions about 

the project known as bota-abaixo (pull down) from the former Rio’s mayor Pereira 

Passos, the chronicler left a memory, i.e., a specific point of view about the Carioca’s city 

in his texts. In this study, memory is presented as a process of social construction which 

must not be understood as an absolute truth.  It is also important to highlight that a 

discussion about the concept of memory will be undertaken according to Durval Muniz de 

Albuquerque Júnior, Michael Pollak, and others. Moreover, João do Rio’s interest in 

innovating his writing style by associating journalism and literature will also be discussed 

in conformity with Antonio Edmilson Martins Rodrigues and other authors. In his 

chronicles, João do Rio incorporated characteristics originated in journalism as the 

questioning of sources. Besides, the relation between journalism and literature will be part 

of this study from the point of view of Cristiane Costa.  

 

 

 

 

KEYWORDS: João do Rio, chronic, memory, journalism, literature 
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... a rua é o motivo emocional 

da arte urbana mais forte e mais 

intenso.  

                            

            João do Rio 
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INTRODUÇÃO:  

 
       O mundo é uma admirável 

construção de interpretações apenas. 

 

João do Rio 

 
 

 Na virada do século XIX para o século XX, o Rio de Janeiro passava por 

profundas remodelações inspiradas na vida parisiense. Essas remodelações visavam à 

consolidação da República no Brasil, transformando, portanto, a cidade carioca no 

espelho do novo regime. O que significa dizer que, o Rio antigo desaparecia em prol do 

Rio moderno que passava a surgir. Em meio a tantas reformas que assolaram a então 

capital do Brasil, João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto ou 

simplesmente Paulo Barreto apresentava a cidade como tema para suas crônicas. Com 

isto, desdobrava-se “em outros nomes” (GOMES, 1996, p. 39), pseudônimos, disfarces ou 

mesmo máscaras para captar diferenças físicas e culturais da cidade do Rio de Janeiro (cf. 

op. cit., p. 39).  

  À medida que buscava assunto nas ruas para seus textos, João do Rio registrava 

suas impressões a respeito das consequências do processo modernizador na cidade do Rio 

de Janeiro além de inovar sua forma de escrita. Essa inovação se fazia principalmente 

pela união do jornalismo com a literatura. Daí, as crônicas sob os títulos A alma 

encantadora das ruas, Cinematógrafo e Vida vertiginosa. Em A alma encantadora das 

ruas, crônicas escritas para a Gazeta de Notícias e Revistas Kosmos entre 1904 e 1907, 

Paulo Barreto, ou melhor, João do Rio descrevia a vida de indivíduos comuns marcada 

por pequenos acontecimentos. Na verdade, João do Rio deixava imprimido um ponto de 

vista a respeito dos becos sórdidos, dos livres acampamentos da miséria: o outro (lado) da 

modernização da cidade carioca.  

  Indivíduos comuns e situações triviais ainda permeavam certas crônicas de 

Cinematógrafo – série de crônicas publicadas na Gazeta de Notícias de agosto de 1907 a 

dezembro de 1910. Em Cinematógrafo, o interesse de João do Rio por tais indivíduos e 

situações se dava, agora, sob influência dos novos aparatos tecnológicos como o próprio 
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cinema. Tanto em A alma encantadora das ruas quanto Cinematógrafo nota-se o 

empenho de João do Rio em ressaltar a “transformação atual de usos, costumes e ideias” 

(RIO, 2006, p. 05). Além dessas coletâneas de crônicas, Vida vertiginosa que reúne 

crônicas publicadas entre 1905 e 1910 é outra obra que será utilizada no presente estudo 

uma vez que a “transformação da cidade e da sociedade, que abandonavam as velhas 

tradições do tempo do império para ingressar na aventura da modernidade” 

(RODRIGUES, 2006, p. X) ainda permanece com tema. Por isso, João do Rio e as ruas 

do Rio terá como corpus de análise certas crônicas de A alma encantadora das ruas, 

Cinematógrafo e Vida vertiginosa.    

 Além de apresentar crônicas das já citadas obras de João do Rio para tratar de suas 

impressões a respeito da banalidade e do cotidiano nos primeiros anos da modernização 

no Rio de Janeiro, este estudo terá outra obra do próprio cronista como parte do corpus de 

análise: O Momento Literário. Vale mencionar que O Momento Literário será utilizado 

em capítulo que terá uma parte específica sobre a relação estabelecida entre jornalismo e 

literatura. Relação que gerou forte impacto na escrita de João do Rio, pois este não via a 

atividade jornalística como “bico” (GOMES, 1996, p. 35) e tampouco a literatura “como 

passatempo das horas vagas” (op. cit., p. 39). Assim, João do Rio e as ruas do Rio será 

divida em três capítulos. No primeiro capítulo – Paulo Barreto enquanto João do Rio – 

será traçada em breves palavras a vida deste cronista. Para isto, serão utilizados autores 

como Antonio Edmilson Martins Rodrigues, Raimundo Magalhães Júnior, Renato 

Cordeiro Gomes, entre outros.  

 Uma vida marcada por uma morte repentina em um táxi, pela vitória nas eleições 

para ocupar a cadeira de número 26 na Academia Brasileira de Letras e por tantas outras 

circunstâncias. Uma vida marcada ainda por muitos desafetos como, por exemplo, 

Antonio Torres, Lima Barreto, Monteiro Lobato, os acadêmicos Emílio de Meneses e 

Humberto de Campos e críticos que não apreciavam suas obras além de amigos e 

admiradores como João Ribeiro, Medeiros e Albuquerque e outros. Também, em Paulo 

Barreto enquanto João do Rio haverá parte do capítulo dedicada aos múltiplos 

pseudônimos de Paulo Barreto. Este apresentava mais de dez pseudônimos, sendo João do 

Rio o mais famoso. Na verdade, nesta parte do capítulo, a partir de Renato Cordeiro 

Gomes, Raúl Antelo, Gentil de Faria, Raimundo Magalhães Junior, Brito Broca e outros 

pesquisadores serão comentadas algumas possibilidades para o surgimento deste famoso 

pseudônimo uma vez que no nome de João do Rio, havia “o nome da cidade” (GOMES, 
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1996, p. 11). Era em meio a tantos pseudônimos que João do Rio adotava as máscaras do 

flâneur e do dândi para transitar pela cidade. Sob essas outras máscaras, João do Rio 

investia no conhecimento profundo das ruas e dos diferentes tipos que nelas transitavam, 

descrevendo as situações da vida cotidiana decorrentes do processo de modernização que 

afetava o Brasil, mais especificamente, a cidade do Rio de Janeiro no início do século 

XX.  

 Já no capítulo seguinte sob o título João do Rio e suas impressões sobre as ruas 

da cidade será destacado inicialmente o amor do cronista pela a rua. Em seguida, se dará 

uma discussão a respeito desse espaço: um espaço de grande influência “na palheta dos 

pintores, na alma dos poetas, no cérebro das multidões” (RIO, 2008, p. 50). Além disso, 

as transformações decorrentes do Projeto “bota-abaixo” do prefeito Pereira Passos serão 

ressaltadas, tais como a destruição de muitas propriedades, a construção de majestosos 

prédios, a revitalização de portos e tantas outras mudanças que ocasionaram o 

aburguesamento da paisagem carioca. Dessa forma, a partir de algumas crônicas escritas 

por João do Rio e citadas aqui – “Pequenas Profissões, Os trabalhadores da estiva, A 

fome negra, As mariposas de luxo, As mulheres mendigas, A era do Automóvel” além de 

outras – poderá ser percebido um ponto de vista de João do Rio acerca da cidade carioca, 

deixando uma determinada memória sobre o Rio de Janeiro dos primeiros anos do século 

XX. 

 Isto é, uma determinada memória a respeito de mundos tão diferentes entre si. 

Mundos representados pelo que há de mais sórdido e também pelo que há de mais belo. 

Mundos que João do Rio retratava em suas crônicas, ressaltando ora a miséria que a nova 

metrópole produzia ora o luxo desta mesma metrópole. É importante dizer que, a 

memória individual enquanto um ponto vista a respeito da memória coletiva será 

abordada de acordo com Maurice Halbwachs e, consequentemente, a diferença entre 

História e Memória será discutida sob uma perspectiva que envolve reflexões segundo 

Márcia Motta, Ulpiano Meneses e outros pesquisadores. 

 Por fim, a partir de um estudo conciso de outros gêneros será analisado em João 

do Rio: o repórter – terceiro e último capítulo – o surgimento e a transformação da 

crônica através dos tempos. Este gênero que antes era considerado registro cronológico de 

fatos ocorridos “em qualquer lugar” (COUTINHO, 1995, p. 306) tornou-se, mais tarde, 

parte de seções de jornal ou revista com a chegada da imprensa. Para isto, autores como 

Davi Arrigucci Jr., Marlyse Meyer, Michael Löwy, Renato Cordeiro Gomes, Walter 
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Benjamin e outros farão parte desta abordagem. É ainda em meio às transformações 

sofridas pela crônica que as influências implementadas por João do Rio quanto a este 

gênero serão mencionadas segundo o já citado Antonio Candido, Flora Süssekind e 

demais pesquisadores.  Em João do Rio: o repórter, a relação entre jornalismo e literatura 

também será destacada. Para tratar desta relação, Cristiane Costa, Eliete Marochi, Nicolau 

Sevcenko e tantos outros se farão necessários. 
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CAPÍTULO 1: 

 
 

PAULO BARRETO ENQUANTO JOÃO DO RIO 
  

 
 

 

“Sou uma parte de tudo  

aquilo que encontrei  

no meu caminho.” 

 

 Alfred Tennyson 

 

Morte e Vida de Paulo Barreto 

 

Um homem esteve atento às reformas implementadas pelo engenheiro Pereira 

Passos
1
 na cidade do Rio de Janeiro do início do século XX: Paulo Barreto, ou melhor, 

João do Rio.  Morto na manhã do dia 24 de junho de 1921, o periódico O Paíz
2
 divulgava 

em suas páginas tal notícia:  

 

 

Quase à meia-noite, um telefonema anunciava-nos que Paulo Barreto, em caminho 

para casa, em um automóvel, se sentira mal e fora conduzido a sede do 6º distrito 

policial, de onde já haviam chamado uma ambulância da Assistência Pública para 

socorrer o ilustre enfermo; e três minutos depois, quando um de nossos companheiros 

descia já as escadas para ir, de nossa parte, levar-lhe uma palavra de afetuoso conforto, 

outro telefonema tiniu com a notícia de sua morte (O Paíz em 24 de junho de 1921).   

 

 

 

                                                 
1
 Prefeito que inspirou nas obras empreendidas pelo Barão Hausmann em Paris, sendo responsável pelo 

projeto “bota-abaixo” na cidade do Rio de Janeiro. 
2
  Periódico fundado por João José dos Reis Júnior e publicado em fins do século XIX no Rio de Janeiro.  
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 Após sentir-se mal durante o dia de trabalho na redação d’A Pátria,
3
 João do Rio, 

segundo Raimundo Magalhaes Júnior, tomara um táxi para sua casa em Ipanema. Pedindo 

por um copo d’água ao motorista, o cronista falecera, de acordo com Raimundo 

Magalhães Júnior, dentro de um táxi durante o percurso para sua casa antes que algum 

socorro chegasse. Sua morte surpreendeu a todos que acompanharam sua trajetória de 

vida. Ribeiro Couto, por exemplo, já na manhã seguinte escrevia um artigo sobre João do 

Rio para o Correio Mercantil
4
:
 

 

Paulo Barreto, que ontem morreu, foi nestes últimos tempos a figura máxima de 

vencedor das letras. Era uma natureza complexa de ironista cruel e de entusiasta 

exaltado. A seu lado, na redação d’A Pátria desde a fundação, tive a oportunidade fácil 

de estudar aquela curiosíssima figura, que há tanto me impressionava, como um 

problema fulgurante. (...); em Paulo Barreto havia uma ebulição permanente de 

sensações. O seu temperamento era de um sensível exasperado, na trama de cujos 

nervos passavam, rápidos e brilhantes, os reflexos das coisas. (...) (Correio Mercantil 

em 24 de junho de 1921). 

 

 

 

 O velório de João do Rio não se deu na Academia Brasileira de Letras (ABL), 

pois o cronista morrera de relações estremecidas com a mesma, mas sim na redação d’A 

Pátria, “transformada por vários dias em câmara ardente” (MAGALHÃES JR., 1978, p. 

380). No dia do enterro, milhares de pessoas
5
 acompanharam o cortejo: 

 

(...) Homens, mulheres, gente modesta vestindo roupas de todo o dia, cavalheiros de 

luto, senhoras trajando sedas negras, dir-se-ia que toda a população da cidade se fora 

portar nas ruas por que passaria o préstito, para prestar as homenagens do seu carinho 

e da sua admiração. (...). Os choferes prestaram todas as homenagens que puderam ao 

saudoso defensor e amigo. Não só as associações da classe mandaram depositar coroas 

sobre o féretro, como os proprietários de autos deram passagem gratuita, de todos os 

                                                 
3
  Localizado na Rua Chile, A Pátria foi fundada por João do Rio e começou a circular em setembro de 

1920. A Pátria surgira, segundo relato de Raimundo Magalhães Junior, como forma de reação ao 

antilusitanismo presente no Brasil. Na verdade, João do Rio defendia os “poveiros”, ou seja, pescadores 

naturais de uma região portuguesa: Póvoa do Varzim. A pesca no Brasil era comandada pelos portugueses, 

encontrando-se nas regiões do Pará e do Rio de Janeiro. Além disso, havia os “ilhéus”, portugueses 

oriundos do arquipélago dos Açores. 
4
  Publicado na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 1848 a 1868, O Correio Mercantil trazia em suas 

quatro páginas uma grande variedade de textos jornalísticos e literários, oferecendo notícias sobre a Europa, 

Estados Unidos e Ásia além de comentar fatos cotidianos do Rio Janeiro. 
5
  Estima-se que quase cem mil pessoas acompanharam o corpo de João do Rio até seu sepultamento no 

Cemitério de São João Batista. 
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pontos da cidade à avenida, aos que pretendiam associar-se à tocante homenagem (O 

Paíz em 27 de junho de 1921).   

    

 

 Em meio a tantos outros acadêmicos, Carlos Laet, da escadaria do edifício Silogeu 

Brasileiro,
6
 discursava brevemente sobre o cronista falecido, misturando-se logo depois à 

multidão que seguia para o Cemitério de São João Batista. Lá, Maurício Paiva de 

Lacerda
7
 discorria a respeito do que acabara de testemunhar pelas ruas da cidade.  Dizia 

que não se tratava de um cortejo fúnebre, mas de uma marcha cívica que atravessava a 

cidade do Rio de Janeiro. Lacerda enfatizava a importância do cronista para o povo e as 

letras. Além disso, ressaltava que a multidão, lá presente, repleta de humildes e 

trabalhadores era o que João do Rio “defendeu, serviu e amou” (A Pátria em 26 de junho 

de 1921), destacando, ao mesmo tempo, a ausência de figuras do governo e o ódio de 

muitos pelo cronista. Eis um trecho da homenagem de Maurício Lacerda a João do Rio:  

 

Sua morte não traz, como tantas outras, o desespero e a desolação. Não! Ela, como 

toda a sua vida nas letras e na imprensa, é o seu derradeiro artigo, a sua última 

profissão de fé. 

O povo que aqui está, contrito e sofredor, é aquele de humildes e trabalhadores, que 

ele defendeu, serviu e amou, sem quebrar a graça perpétua de seu estilo e a beleza 

imortal da sua fronte (...). 

Notai bem: aqui não há ninguém do governo. É um brasileiro, notável nos talentos, 

notável nas letras, que desaparece. O ódio jamais contido dos poderosos dele se aparta. 

E fez bem. Que onde está o povo há lugar para aqueles que o oprimem (...). 

Ele preferiu entre as ideias de sua pena e os tempos que aí vão, ele preferiu sucumbir a 

transigir. É essa a grande lição de sua vida, que vale a melhor página de sua arte, a 

maior beleza de seu estilo, o mais famoso capítulo do seu gênio (...). 

Junto a seus restos, como uma oração de fé, descobertos ante a morte mas inundados 

da grande luz do seu exemplo, volvamos os vivos a continuá-lo em bem dos humildes, 

em bem de sua beleza futura e de sua existência nacional que ele tão bem aliou, pelo 

coração, ao desenvolvimento da raça e ao desabrochamento da democracia moderna
8
. 

 

                                                 
6
    Local que sediava a Academia Brasileira de Letras à época da morte de João do Rio.  

7
  O pai de Carlos Lacerda foi advogado e jornalista, tornou-se oficial do Gabinete da Presidência de 

Hermes da Fonseca em 1910, sendo reeleito em 1915. Entre tantas organizações que participou, presidiu a 

Aliança Popular por Pão, Terra e Liberdade – entidade que apoiava os candidatos vinculados a Aliança 

Nacional Libertadora (ANL). 

(Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/mauricio_lacerda. Último 

acesso em 25/07/2011). 
8
  Fragmento extraído do elogio fúnebre a João do Rio. Este elogio encontra-se publicado no período A 

Pátria de 26 de junho de 1921. 
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 No entanto, um breve silêncio de dez minutos na primeira sessão realizada após 

sua morte, foi a única homenagem feita pela Academia Brasileira de Letras à memória do 

acadêmico Paulo Barreto
9
. Anos mais tarde, outra homenagem ocorrera a João do Rio 

quando Coelho Neto publicava no jornal A noite
10

 um artigo sobre o cronista. Este último: 

 

  

  (...) indo a tudo, falando a todos, conhecia profundamente a cidade.  

Conhecia-a desde as avenidas até as estradas suburbanas; desde os bairros mais 

elegantes até as mais escuras veredas das montanhas, que são os refúgios da miséria; 

desde os salões aristocráticos até os casebres sórdidos dos socavões alpestres; da sala 

do Municipal aos mafuás turbulentos. 

(...).  Não raro retirava-se de uma ceia elegante para ir a uma pajelança.  Assim como 

entrevistava o político e ouvia o artista, parava a uma esquina para conversar com o 

jornaleiro, encafuava-se disfarçadamente nas baiúcas onde ouvia os egressos das 

prisões e gente da rafameia perigosa, desde o navalhista até a reiúna (A Noite em 10 de 

junho de 1926).  

 

 

 O mesmo Coelho Neto que “escreveu talvez o mais justo dos necrológios de Paulo 

Barreto”
11

 (MAGALHÃES JR., 1978, p. 385), lia, anos antes, “com visível má vontade e 

descaso” (op. cit., p. 385) o discurso de saudação a este último em sua posse na Academia 

Brasileira de Letras: 

 

     (...).  

Não se alegue que venho louvar o acadêmico por injunção da Academia, em     

obediência a pragmática oficial  –  antes de o ter por nosso,  nesta assembleia,  já eu 

dele  dissera  o que vou repetir: 

Dois volumes em uma quinzena, outros no prelo, escritor a bordo, no trabalho artigos 

escritos a bordo, no atabalhô o alegre da travessia ou nos hotéis das cidades que 

perlustra à pressa observando com a serenidade de um indiferente, eis, neste momento, 

a história do escritor curioso e verdadeiramente bizarro, único em nosso meio, que é 

Paulo Barreto.  

     (...).  

É assim o homem singular dos livros As religiões do Rio, A alma encantadora das 

ruas, O momento literário e o Cinematógrafo. 

Paulo Barreto desorienta-nos pela sua indisciplina literária – ora é um clássico, surje-

nos sereno, como saindo dentre os plátanos, meditando ainda os ditames do filósofo. É 

um grego da grande era e fala dos deuses e das hetairas, descreve-nos os jogos da 

                                                 
9
  Como mencionado por Raimundo Magalhães Junior, quinto ocupante da cadeira 34 na Academia 

Brasileira de Letras, em A Vida Vertiginosa de João do Rio.  
10

 Fundado em julho de 1911, João do Rio foi um dos incentivadores e colaboradoras deste jornal 

vespertino. No entanto, como ressalta Magalhães Junior, João do Rio fora excluído deste empreendimento 

apesar de conseguir contribuições financeiras para tal feito. 
11

  Publicando no jornal A Noite em 10 de junho de 1926 – quinto aniversário da morte do cronista. 
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arena e o culto dos templos, sabe das expedições por terra e mar e anuncia-nos a 

vitória de um condutor de quadriga ou a coroação de um poeta. 

     (...)
12

. 

 

 

 

 

 Coelho Neto apoiara o General Emídio Dantas Barreto durante a campanha de 

João do Rio para ocupar a vaga deixada por Guimarães Passos na Academia. Na verdade, 

saber “que Coelho Neto não vota em mim é um irremediável desastre perante o público, 

que me conhece diante do C. Neto em êxtase, tendo do santo de vez em quando o milagre 

de provas de simpatia. Imagina agora Coelho Neto só não votando, mas cabalando 

necessariamente contra mim, pois é a favor de um corrente!”
13

 Para o cronista João do 

Rio foi um “desvairar. Perdi inteiramente a cabeça. Foi como uma pranchada na nuca. 

Estou assomé”
14

. 

João do Rio não tinha “a imprensa como bico, nem a literatura como passatempo 

das horas vagas que sobram de outra ocupação ou das sinecuras do funcionalismo 

público” (GOMES, 1996, p. 35). Ao buscar a junção entre literatura e jornalismo, João do 

Rio mantinha a cidade como inspiração. Seu desejo era unir as duas atividades. Sua 

primeira tentativa refere-se à obra As religiões do Rio – conjunto de reportagens sobre as 

diversas religiões do Rio de Janeiro, especialmente “no tocante à magia negra, 

incompatível com o cosmopolitismo da cidade” (RODRIGUES, 2000, p. 39). Já a 

segunda, refere-se à enquete que tinha por finalidade apresentar um “panorama intelectual 

da cidade” (op. cit., p. 40). O que significa dizer que, estes trabalhos representavam os 

primeiros passos de João de Rio para a criação de um novo gênero: a crônica-reportagem.  

A obra A alma encantadora das ruas seria a consolidação deste novo gênero além 

de uma homenagem à cidade carioca, como menciona Antonio Edmilson Martins 

Rodrigues. Através d’A alma encantadora das ruas, o cronista criava “um guia de 

interpretação da cidade, transformando-a em personagem, ‘literalizando’ o mundo 

urbano” (op. cit., p. 41). Ao literalizar a cidade, João do Rio buscava conhecê-la 

profundamente: “decifrar a alma da cidade” (op. cit., p. 41). Como poucos, João do Rio, 

de acordo com Cristiane Costa, soube transitar entre meios – o literário e o jornalístico – e 

                                                 
12

 Trecho do discurso de saudação de Coelho Neto a João do Rio em 12 de agosto de 1910. Tal discurso 

encontra-se na Revista da Academia Brasileira de Letras de janeiro de 1912. 
13

 Trecho da carta de Paulo Barreto ao próprio Coelho Neto e que se encontra no Arquivo da Academia 

Brasileira de Letras. 
14

  Idem. 
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mundos diferentes – o da elite e o do pobre trabalhador. Por isso, sua escolha para ABL 

era referenciar o novo. Finalmente, seu “projeto era reconhecido e vitorioso. Sentia-se 

feliz” (RODRIGUES, 2000, p. 42): 

 

 

A Academia aprouve eleger-me para ocupar a vaga aberta pela morte do poeta. É de 

estilo em tais solenidades não deixar o recipiendário de agradecer, cheio de modéstia 

humilde e às vezes longa, a honra merecida. A honra foi para mim imensa. Seria faltar 

à verdade visível negar a minha comoção. Mas eu chego muito jovem – o que não é, 

aliás, tão visível – a uma Academia muito moça para poder abreviar o agradecimento. 

(...). A Academia é já entre nós uma tradição, mas uma tradição juvenil e poderia 

responder a quem lhe pediu como o maior elogio um lugar na sua companhia, o que 

dizia Shakespeare: um elogio feito em idade avançada é um elogio estéril. Ao recebê-

lo antes de considerá-lo estéril, não me prendem só o contentamento e a gratidão, mas 

também o desejo de explicar a sua intenção
15

. 

 

 

 Eleito para a Academia Brasileira de Letras em sua terceira tentativa, tal cronista 

tornou-se ocupante da cadeira de número 26. Gabando-se por ser o acadêmico mais novo, 

via em outros acadêmicos como José Bonifácio, Joaquim Nabuco e Rio Branco grande 

contribuição ao Brasil e na Academia um caminho para escritores desempenharem tal 

qualidade: “transmitindo, ensinando, realizando, agindo, melhorando, criando a força 

ativa que emana daqueles poucos homens tocados pela graça divina”
16

 (LEVIN, 1996, p. 

70). Entretanto, todo sucesso conquistado pelo próprio João do Rio não seria perdoado 

por seus inimigos.  

 

 

João do Rio: desafetos e amigos; críticas e elogios  

 

 João do Rio possuía desafetos como Antonio Torres, Humberto de Campos, Lima 

Barreto, Emílio de Meneses e Monteiro Lobato além de tantos outros que pareciam 

                                                 
15

 Trecho do discurso de recepção proferido por João do Rio em 12 de agosto de 1910. Assim como a 

saudação de Coelho Neto a João do Rio, tal discurso encontra-se na Revista da Academia Brasileira de 

Letras de janeiro de 1912 
16

  É possível perceber “o germe das associações que brotariam mais tarde no pensamento de João do Rio 

com respeito ao nacionalismo” (LEVIN, 1996, p. 70). Tal pensamento seria marcado pelo uso de uma 

retórica ufanista no decorrer da campanha de entrada do Brasil na Primeira Guerra.   



11 

 

ignorar seu trabalho enquanto homem de letras, ou seja, o somatório “de vigílias 

prolongadas ou mesmo de noites inteiras em claro, na composição de tantas páginas 

vivazes e nervosas” (MAGALHÃES JR., 1978, p. 126). Segundo Antonio Edmilson 

Martins Rodrigues, a ira de Antonio Torres e Humberto de Campos, por exemplo, diluía, 

muitas vezes, “as alegres lembranças” (RODRIGUES, 2000, p. 42) de João do Rio. 

Lembranças como o dia do ingresso na ABL
17

 aos vinte e nove anos
18

. 

 Antonio Torres não mostrava simpatia pelo cronista. De acordo com Antonio 

Candido e Antonio Edmilson Martins Rodrigues, era em preâmbulo intitulado Um 

Carnaval Macabro de As razões da inconfidência
19

 que o crítico deixava transparecer de 

forma explícita sua ira contra João do Rio. No dizer deste crítico, João do Rio era um dos 

seres mais desprezíveis. Um ser que não apresentava juízo quanto à ética, nem senso de 

hombridade. Um ser de pouco talento e conhecimento. Um grande amante do dinheiro:  

 

 

Paulo Barreto foi uma das criaturas mais vis, um dos caracteres mais baixos, uma das 

larvas mais nojentas que eu tenho conhecido. Não tinha senso moral. Não tinha 

sentimentos cavalheirescos. Não tinha a menor noção de brio. Nunca pôde aprender a 

significação da palavra dignidade. Além de um talentozinho seco e fosforescente, o 

que possuía era uma instrução muito falha e uma avidez de dinheiro. Por dinheiro era 

capaz de cometer as máximas ignomínias. Melhor ainda. Dele se pode dizer o que de 

Mirabeau dizia Rivarol: por dinheiro seria capaz de praticar até uma boa ação 

(TORRES, 1925, p. XXIV). 

 

 
 

 Ainda neste preâmbulo, Antonio Torres fazia outra referência ríspida a João do 

Rio. Dessa vez, acusava-o de trazer negativas contribuições à “civilização brasileira” 

(RODRIGUES, 2000, p. 47). Na verdade, Torres tomava o próprio cronista como 

exemplo a fim de “explicar as más contribuições portuguesas ao Brasil” (op. cit., p. 47). 

Eis o trecho em que Torres apresenta tal exemplo: 

 

 

Quando redator da Gazeta de Notícias, Paulo Barreto, embora elogiasse Portugal nos 

artigos da folha, seguia a regra geral, isto é, desancava os portugueses pelas costas. É 

                                                 
17

  Cabe ressaltar que, na posse de João do Rio estiveram presentes: ministros do Estado, embaixadores e o 

Presidente Nilo Peçanha. 
18

  João do Rio foi o primeiro acadêmico a tomar posse de fardão – vestimenta adotada por proposta de 

Medeiros e Albuquerque. 
19

 Tal livro era fruto da comemoração da Independência do Brasil como afirma Edmilson Martins 

Rodrigues em obra intitulada João do Rio: a cidade e o poeta - olhar do flâneur na belle époque tropical. 
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dele uma frase célebre: Ah! Portugal! Portugal! É a província mais existente do Brasil! 

Portugal se está tornando mais exigente do que a Amazonas... 

(...). Paulo Barreto, saindo da Gazeta, andou mourejando pelo Paíz, até que resolveu 

fundar um jornal seu.  Como? Explorando a colônia portuguesa. Aduando os lusitanos 

em artigos sucessivos. (...). Rojando-se aos pés de tudo que era mercador português. 

Lambendo todo o tamanco que topava. (...). Aos mesmo tempo, ataques ao governo 

brasileiro, coisa que sempre agrada à portuguesada, (...). 

Aqui peço ao leitor atenção para dois fatos: um é arrogância da colônia portuguesa; 

outro é a subserviência de certo grande jornal aos portugueses (TORRES, 1925, p. 

XXIV). 

 
 

 
 Ao escrever Radicais da ocasião, Antonio Candido afirmava que tal fragmento, 

causava certo constrangimento uma vez que insultava, ainda nas palavras de Candido, a 

venalidade de João do Rio enquanto “escriba da colônia portuguesa” (CANDIDO, 2007, 

p. 82). Além disso, é importante mencionar que Antonio Torres não poupava nem a 

própria morte de João do Rio e nem tampouco seu funeral em Um Carnaval Macabro: 

 

Ora, uma bela noite estoura Paulo Barreto dentro de um táxi. Angina-pectoris.  

(...). 

Os periódicos amigos de Paulo noticiaram a sua morte cantando nênias, ‘sentidas 

nênias’, como se dizia em 1830. A própria Gazeta de Notícias, perante cuja diretoria 

não andava Paulo em odor de santidade, noticiou-lhe a morte com abundância e luxo 

de epítetos saudosos. Houve, entretanto, um grande jornal, um jornalão chibante, 

destemido, que se limitou a noticiar o caso em um palmo de coluna pouco mais ou 

menos desdenhoso. Mas a mãe de Paulo Barreto e seus amigos resolveram promover-

lhe funerais principescos, embalsamando-o e conversando-o em exposição, tal como 

se fora um cadáver episcopal – o que tudo foi feito. Ficando o cadáver exposto três 

dias e não havendo assunto interessante, apoderou-se a imprensa dos despojos do 

confrade e abriu colunas e mais colunas. 

(...) (TORRES, 1925, p. XXVII). 

 

 

 
 Já Humberto de Campos, “que jamais perdoara a João do Rio o ar sobranceiro 

com que este o tratara em fins de 1912” (MAGALHÃES JR., 1978, p. 268), tornar-se-ia, 

ao ocupar a cadeira de número 20
20

 em outubro de 1919, um dos principais motivos para 

o afastamento de João do Rio da tão almejada ABL. Desde “então, absorvido pelos 

trabalhos jornalísticos e, decerto, desgostoso com a presença de Humberto no plenário, 

acabou por se afastar inteiramente da Academia, nos treze meses e quinze dias que ainda 

viveu” (op. cit., p. 337).  

                                                 
20

 Assim como Emílio de Meneses, Humberto de Campos ocuparia a cadeira de número 20 na ABL. Este 

novo acadêmico substituía Meneses, exercendo a posição de número 3. 
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 Humberto de Campos acreditava ter sido humilhado por João do Rio quando este 

último não aceitara o jovem maranhense para trabalhar na Gazeta de Notícia.
21

. De 

funcionário público a autor da coluna “Pele-Mole” no jornal O Imparcial,
22

 Humberto de 

Campos, sob o pseudônimo de João Francisco João, parodiava “Pall-Mall Rio” – coluna 

escrita por João do Rio para o periódico O Paíz. À época, o cronista
23

 utilizava-se do 

pseudônimo José Antônio José para destacar “o falso glamour do novo tempo, (...) 

criando personagens fictícias que se movimentavam livremente pela high-society, como o 

barão de Belfort, personagens que ajudaram a desmascarar as ilusões” (RODRIGUES, 

2000, p. 43). 

 

Árvore! Eu te bendigo no meu grito 

Num gesto largo e num sorriso franco; 

Que de ti vem o fósforo e o palito, 

As caixas de batata e o tamanco. 

 

A madeira cortada não dá leite  

Porque vaca não é; mas a sardinha 

Conhece a pipa do melhor azeite  

E vê que o vinho tem mulher – a vinha! 

 

Que todos te amem, árvore! E a caçoula 

Dos teus ramos aos pássaros desata; 

E amortalha nas caixas a cebola, 

A uva, o tamanco, o pêssego, a batata
24

! 

 

 
 Ao escrever esta poesia, Humberto de Campos parodiava o elogio feito por João 

do Rio ao livro A árvore de Júlia Lopes de Almeida e de seu filho Afonso Lopes de 

Almeida. As paródias de Humberto de Campos acompanhavam cada seção de João do 

Rio. Ora mostravam-se engraçadas ora mostravam-se grosseiras. De modo geral, as 

paródias escritas por Campos eram afrontosas: 

 

                                                 
21

 Periódico publicado em fins do século XIX até meados do século XX no Rio de Janeiro. Foi fundado 

pelos editores Manuel Carneiro, Ferreira de Araújo e Elísio Mendes e pelos redatores Henrique Chaves e 

Lino de Assunção. A Gazeta de Notícias tratava de diversos assuntos voltados para o momento como a 

abolição da escravatura além de divulgar a arte e literatura. 
22

 Fundado em 1912, tinha a direção de J. E. de Macedo Soares. Este jornal tornou-se porta-voz do 

tenentismo nos anos 20. 
23

 Todavia, os constantes ataques de Humberto de Campos levaram o cronista João do Rio a encerrar tal 

coluna. 
24

  Paródia presente em A vida vertiginosa de João do Rio de Raimundo Magalhães Jr. 
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 As frases de Godofredo de Alencar – nem todas felizes – eram sempre parodiadas. 

(...). 

Às vezes, José Antônio José facilitava involuntariamente as paródias, com certas 

excentricidades de que lançava mão, para ser original. Aludindo a um jantar oferecido 

pelo escritor e diplomata Luís Guimarães Filho, autor de Samurais e mandarins, (livro 

de impressões de sua permanência no Japão e na China) a quem no ano seguinte 

receberia na Academia Brasileira de Letras, começou Paulo Barreto a nota de forma 

verdadeiramente desastrosa. (...). O livro de Luís Guimarães Filho é transformado em 

Samburás e talharins, num gracejo final. Quando Paulo Barreto fala da festa da 

criança promovida pelo Patronato de Menores, Humberto de Campos apresenta em O 

Imparcial (...) paródia ofensiva, com o título da matéria que saíra no ‘Pall-Mall Rio’. 

(...) (MAGALHÃES JR., 1978, p. 270-271). 

 
 

 
 Na verdade, parodiava tanto o que João do Rio escrevia em “Pall-Mall Rio”, 

quanto às personalidades aludidas por ele. Como dizia Raimundo Magalhães Júnior em A 

vida vertiginosa de João do Rio, Humberto de Campos deturpava, muitas vezes, os nomes 

das celebridades mencionadas por João do Rio em suas crônicas: 

 

Eduardo Guinle, por exemplo, passava a ser Eduardo Galhos em O Imparcial. A 

escritora Albertina Berta, filha do Conselheiro Lafaiate Rodrigues Pereira, em grande 

evidência com a publicação do seu romance Exaltação e por sua notória ligação 

amorosa com o poeta Goulart de Andrade, era transformada no “Pele-Mole” no 

glorioso romancista Aurélio Alberto, autor de Insolação (op. cit., p. 270-271). 

 

 
 Vale ressaltar que, o próprio João do Rio era parodiado por Humberto de Campos. 

Nas crônicas deste, João do Rio era representado como “ ‘o Joquinha, afilhado do Conde 

do Canal do Mangue’ ” (op. cit., p. 271) ou como ‘aquele careca que anda sempre 

acompanhado pelo sargento Fulorenço’ ” (op. cit., p. 271) ou  como “Paulo d’Angola” 

(op. cit., p. 271). Não só Humberto de Campos, mas Lima Barreto foi outro literato que 

demonstrou certo rancor por João do Rio. Em fins do primeiro decênio do século XX, 

Magalhães Júnior comentava que Lima Barreto ao lançar Recordações do Escrivão Isaías 

Caminha teve João do Rio como inspiração para criar a personagem Raul de Gusmão.  

 Nesta obra, Lima Barreto não poupava ironias e sátiras a João do Rio na figura da 

personagem jornalista: 

 

 
(...) o Raul Gusmão, um jovem jornalista, da amizade do Laje da Silva, pronunciou 

solenemente devagar no botequim do teatro, enquanto nos servíamos de bebidas. 
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Disse-a com a sua voz fanhosa, sem acento de sexo e emitida com grande esforço. 

Falar era para a sua natureza obra difícil. Toda a sua pessoa se movia, se esforçava 

extraordinariamente; todos os seus músculos entravam em ação; toda a energia da sua 

vida se aplicava em articular os sons e sempre, quando falava, era como se falasse pela 

primeira vez, como indivíduo e como espécie. (...), tanto mais que nos tratou, a mim e 

ao padeiro, com tal desdém, com tal superioridade que fiquei entibiado, esmagado, 

diante do retrato, que dele fiz intimamente, de um grande literato, universal e 

aclamado, espécie de Balzac ou Dickens, apesar dos seus guinchos de 

Pithecanthropus. 

(...). Apresentou-nos e perguntou depois: 

—Que toma, doutor? 

—Nada. 

—Oh! Alguma coisa... Um licor... Um conhaque? 

—Vinho. Venha lá um vinho! Hoje não há mais vinhos... O senhor, acrescentou, 

voltando-se para mim com o seu ar fingidamente insolente; o senhor porventura dá-me 

noticias dos vinhos de Esmirna e de Quios? 

(...), cheio de insolência e com aquela voz de parto difícil, chamou o caixeiro e 

encomendou meio cálice de pepperminte uma dose de Xerez. Simulando não perceber 

o nosso espanto, fez algumas considerações sobre os vinhos antigos, confrontando-os 

com os modernos, no sabor, na cor e no preparo, com um exato conhecimento de 

ambos. (...). 

(...), ficar um instante parado junto a nós, com o alentado corpanzil encostado à 

bengala vergada, dizer cheio de profundo aborrecimento — como isto é feio! — para 

então se afastar por fim, vagarosamente... 

Mal saiu, pedi pormenorizadas informações ao Laje da Silva. Nos confins da minha 

aldeia natal, eu não podia adivinhar que o Rio contivesse exemplar tão curioso do 

gênero humano, uma desencontrada mistura de porco e de símio adiantado, ainda por 

cima jornalista ou coisa que o valha, exuberante de gestos inéditos e frases 

imprevistas
25

. 

 
 

 Ainda segundo Magalhães Júnior, Lima Barreto fazia certas insinuações contra o 

cronista a fim de ridicularizá-lo:  

 

__ Não sei, nunca vi, mas no domingo, nós... não foi, Caminha? 

Fiz um afirmativo e o meu amigo continuou: 

__... no domingo vimo-lo entrar numa hospedaria da Rua da Alfândega com um 

fuzileiro naval. 

__ Qual, disse Leiva, não creio. Ele faz constar isso, para se ter em melhor conta o seu 

talento. O público quer que todo o talento artístico tenha um pouco de vício; aos seus 

olhos, isso aumenta extraordinariamente, dá-lhe mais valor e faz com que o escritor 

ganhe mais dinheiro
26

. 

 

 

 

                                                 
25

 Trecho oriundo da obra de Lima Barreto sob o título de Recordações do Escrivão Isaías Caminha. 

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000157.pdf.  Último acesso em: 

26/10/2012.  
26

  Idem. 
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 Além de Lima Barreto, Magalhães Junior ressaltava que Emílio de Menezes 

mostrava desafeto por João do Rio. Exemplo disso foi a quadrinha que o acadêmico 

ocupante da cadeira de número 20 na ABL fez para João do Rio. Sentado à mesa na 

Confeitaria Colombo, Emílio de Menezes escreveu as seguintes linhas: 

 

Na previsão de próximos calores 

a Academia que idolatra o frio 

Não podendo comprar ventiladores 

Abriu as portas para João do Rio
27

. 
 

 

 Já Leal de Souza, sob o pseudônimo Voltaire, compôs outra crítica a João do Rio. 

Esta crítica foi publicada na seção “Almanaque das Glórias” da revista Careta e dizia 

que: 

 

Quase todos os literatos, mesmo alguns dos que o elegeram imortal, afirmam, na 

sinceridade das expansões íntimas, que o estilo de João do Rio é deplorável. Estas 

positivas afirmações parecem mascarar o juízo verdadeiro das insuspeitas autoridades 

que as formulam. 

Dizem, em resumo, que o novo imortal acadêmico é literalmente um zero e não tem 

existência real nas letras, mas todos o veem; e que é absolutamente nulo, sendo certo, 

porém, que o invejam com raiva os que proclamam a sua absoluta nulidade (FARIA, 

1988, p. 109). 

 

 Monteiro Lobato também não demonstrava simpatia pelo cronista. Em carta a 

Lima Barreto em 25 de maio de 1919, Lobato deixava transparecer sua insatisfação 

quanto à presença de João do Rio enquanto o mais novo acadêmico na ABL: “Não podes 

entrar para a Academia por causa da ‘desordem da tua vida urbana’; no entanto, ela 

admite a frescura dum João do Rio”
28

. 

 Elói Pontes apontava ainda “uma aura de escândalo e perversão que não 

corresponderia à realidade” (CANDIDO, 2007, p. 82) de João do Rio. Num período em 

que a vida de autores parecia importar mais que as obras – há “da parte do público uma 

                                                 
27

 Quadrinha presente em A vida vertiginosa de João do Rio de Raimundo Magalhães Jr. 
28

 Trecho presente em Críticas e Outras Notas de Monteiro Lobato. 
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curiosidade malsã, quase excessiva. Não se quer conhecer as obras, prefere-se indagar a 

vida dos autores”
29

. O cronista 

 

 

iniciou um trabalho enérgico para destruir as fábulas que as necessidades dos primeiros 

tempos lhe tinham imposto. Apareceu, em público, com atrizes, de braços, fingindo 

madrigais. Expôs adulteras em passeio na Avenida. A plateia sorriu... Vieram os sacarmos 

cruéis e ele não disfarçou as chagas que os sarcasmos lhe abriram no coração. Pobre Paulo 

Barreto! Por último transformou-se em cronista mundano. Desfilaram, nas suas crônicas 

quotidianas, todos os desfrutáveis, todas as bas-bleus, todos os imbecis suspeitos do Rio. 

(...). Muita gente chegou a supor que Paulo Barreto queria encontrar noiva, enquanto 

outros acreditavam que as adulteras, sabidas e notórias, tinham em conta suas atitudes de 

Falstaff... (PONTES, s/d, p. 22-23). 

 

 

 
 Em Obra Alheia, Pontes delineava duramente João do Rio enquanto escritor: 

“Entregue à vida mundana, (...), Paulo Barreto esterilizou mais ainda a curta atividade 

literária de sua curta imaginação. Essa atividade, de resto, se vinha caracterizando por 

uma tendência mórbida de bugiaria, (...)” (op. cit., p. 24). Assim, Elói Pontes descrevia o 

cronista como sujeito plagiário. Com exemplo disso, afirmava que A alma encantadora 

das ruas era 

 

um livro que faz pensar em Charles Yriarte (Les types interessants de larue); A bela 

madame Vargas evoca La belle madame Haulot, de Abel Hermant; (...). Suas 

crônicas mundanas, assinadas José Antônio José, eram irmãs (...) das crônicas de 

Michel Georges Michel, na imprensa parisiense. Mesmo nos detalhes poderíamos 

ainda esclarecer as origens de certos modismos, de atitudes mentais e de frases, na 

obra de Paulo Barreto. (...) (op. cit., p. 24). 

 

 
 

 

Ainda em relação aos livros de João do Rio, Elói Pontes dizia que a obra do cronista era 

fútil:  

 

mofina, frívola e superficial, venceu a custa de camaradagens e cabotinadas, para uma 

vida estéril, efêmera e infeliz. Ainda agora, recompondo a imagem de cronista, na 

moldura do seu tempo, verificamos a penúria melancólica dos esforços que despendeu 

e temos pena. Com a sensibilidade, que sempre revelou, sem o amor ao sucesso fácil, é 

                                                 
29

 Fragmento de Momento Literário de João do Rio. Disponível em:  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000134.pdf. Último acesso em: 10/12/2012. 
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bem possível que tivesse deixado alguma coisa perdurável. Pobre Paulo Barreto! 

(PONTES, s/d, p. 29). 

 

 

 
 Em 1950, João do Rio também recebeu críticas pesadas. Dessa vez de Lúcia 

Miguel Pereira. Em História da literatura brasileira: prosa de ficção (de 1870 a 1920), 

Pereira reconhecia o cronista enquanto um observador atento da cidade carioca em 

Religiões do Rio. Porém, não destacava nenhuma qualidade diferenciada nos contos ou 

romances de João do Rio. Afirmava apenas que este apresentava “estilo enfeitado, desejo 

de armar efeitos, superficialidade de visão” (PEREIRA, 1988, p.269) devido à influência 

do jornalismo. Além disso, dizia que faltava em João do Rio uma capacidade de criação: 

 

 

 

Com grande habilidade ele reuniu os paradoxos de Oscar Wilde e o pitoresco de Eça 

de Queirós, salpicou a mistura de cor local, apimentou-a com alguns casos de 

perversão e cuidou com isso ter feito obra de ficção. Faltava-lhe, porém, o essencial: o 

poder criador. Terá sido o cronista de um mundo que imaginava real, mas não foi um 

contista, e ainda menos um romancista. Nos contos ainda há um ou outro trecho onde 

bruxuleia a luz da autenticidade mas A correspondência de uma estação de cura nem 

chega a merecer o título de novela (op. cit., p.269). 

 

 

 

 Já no ano de 1988, ao escrever A presença de Oscar Wilde na belle époque 

literária brasileira, Gentil de Faria afirmava que João do Rio aproveitou-se de escritores 

como o guatemalteco Enriquez Gómez Carrillo
30

 e os franceses Napoléon-Adrien Marx
31

 

e Paul Durval
32

. Segundo Faria,  

 

toda obra de João de Rio é caracterizada por uma má assimilação dos modelos 

colhidos nos cronistas franceses do ‘fin-de-siècle’. Nesse sentido, suas fontes de 

leitura são facilmente encontráveis se alguém se der ao trabalho de pesquisar as 

principais revistas francesas da época, principalmente o Mercure de France e Le 

Figaro, e confrontar com o que ele escrevia no Brasil (FARIA, 1988, p. 109). 

 

                                                 
30

  Gómez Carrillo recebeu certa projeção devido à escrita de crônicas. Para Antelo, tal escritor fez muito 

pelo modernismo hispano-americano. Na verdade, mostrou que o modernismo não se restringia a uma 

poética da modernidade, pois a vida (o corpo) vale mais que a obra e, numa contradição antipositivismo, o 

exotismo e o luxo simbolizam o belo. 
31

  Jornalista francês, segundo Gentil de Faria, sem muita expressão que escrevia crônicas e peças teatrais 

para Le Figaro. 
32

  Escritor francês cujas obras podem ser associadas à literatura de fim do século. 
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 Embora muitos críticos contemporâneos ou não a João do Rio ressaltassem que 

este último não possuía obras de peso para a crítica literária, João Ribeiro dizia já em 

1907 que o outro João se mostrava um novo talento: uma revelação que conquistou 

grande posição no jornalismo carioca (cf. RIBEIRO, 1959, p. 131). Eram em textos do 

cronista que Ribeiro afirmava encontrar todo 

 

 

o vasto subsolo do Rio, as religiões que nesta Babel cosmopolita consolam ou 

enlouquecem os homens, desde o turco ao inglês, a musa urbana dos cassinos e 

bodegas, do espiritismo, o magismo, telepatismo, todos os ismos em que acabam os 

nomes e as tolices modernas, virginais ou sifilíticas, foram virados com a cor verde e 

fosfórea das coisas subterrâneas para a luz solar e intensa do dia; os candomblés, os 

forrobodós, as academias, as conferências, os cabidos, os parlamentos, todas as 

reuniões inventadas e por inventar, que dão ideia da sociabilidade desse egoístico 

gênero humano (op. cit., p. 131-132). 

 

 
 

 João do Rio seria um dos mais notáveis escritores, tendo “provavelmente a fortuna 

melancólica e triste de uma cadeira na Academia. (...)” (op. cit., p. 132). Para João 

Ribeiro, isso era o que faltava a João do Rio. Ainda segundo Ribeiro, nas obras de João 

do Rio há o flagrante de “quadros fugitivos, e todavia luminosos e vibrantes, dos últimos 

acontecimentos” (op. cit., p. 133). A transitoriedade do tempo, na verdade, chamava 

atenção de João do Rio. Este era capaz de captar as “atualidades efêmeras do dia a dia” 

(op. cit., p. 135) e uni-las à “perpetuidade dos temas vivedouros” (op. cit., p. 135). Em 

outras palavras, mostrava-se capaz de criar elos entre o transitório e o eterno. Ainda em 

relação às obras de João de Rio, Mário de Andrade comentava que o cronista se 

preocupava em captar o sentido da cidade do Rio de Janeiro. Muitas vezes, até mais que o 

próprio Machado de Assis.  

 Em artigo a respeito de Machado de Assis, Mário de Andrade dizia que o mesmo:  

 

ancorou fundo as suas obras no Rio de Janeiro histórico que viveu, mas não se 

preocupou de nos dar o sentido da cidade. Na estreiteza miniaturista das suas 

referências, na sua meticulosidade topográfica, na sua historicidade paciente se 

percebe que não havia aquele gosto da vida de relação, nem aquela disponibilidade 

imaginativa que, deixando de lado os dados da miniatura, penetra mais fundo nas 

causas intestinais, nas verdades peculiares, no eu irreconciliável de uma civilização, de 

uma cidade, de uma classe. Por certo há muito mais Rio nos folhetins de França Júnior 

ou de João do Rio, há muito mais o ‘quid’ dos bairros, das classes, dos grupos, na obra 

de Lima Barreto ou no Cortiço. Sem datas, sem ruas e sem nomes históricos 

(ANDRADE, 1993, p. 57-58). 
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 Elísio de Carvalho foi outro crítico que ressaltou o fascínio de João do Rio pela 

vida mundana da cidade carioca. Em Radicais de ocasião, Antonio Candido comenta a 

admiração que o próprio crítico sentia por João do Rio. Para Elísio de Carvalho, João do 

Rio era um artista 

 

bizarro, atormentado e cintilante, admirável como Jean Lorrain e paradoxal como 

Oscar Wilde, – seus mestres, voluptuoso, requintado, nostálgico como um lírico e 

impulsivo como um bárbaro, ao mesmo tempo místico como Verlaine e pagão como 

D’Annunzio, a imaginação fulgurante ávida sempre das sensações do raro e do 

imprevisto, que se tornou o historiográfico estranho da alma encantadoras das ruas, o 

melancólico analista da escola dos vícios, o psicólogo sutil, e às vezes cruel, das 

religiões, das crenças e dos cultos da nossa cidade, o cronista elegante, e o mais 

singular, das luxúria, das perversões, das vesânias, das sensualidades, das bizarrias 

inconfessáveis e das grotescas vaidades do nossa gente (...)
33

. 

 

 

 
 

 Elísio de Carvalho acreditava que João do Rio mais cedo ou mais tarde entraria 

para a Academia Brasileira de Letras. Em As modernas correntes estéticos na literatura 

brasileira, tal crítico fazia a seguinte ressalva a respeito de João do Rio: “Paulo quer 

‘arriver’, chegar à glória, à fortuna, aos favores oficiais, e, como as circunstâncias lhe têm 

sido favoráveis, não tardará muito que o vejamos membro da Academia, sócio do 

Instituto, secretário de legação, etc. Paulo nos reserva grandes surpresas...” 

(CARVALHO, 1907, p. 125). Além de comentários positivos destinados a João do Rio, 

Elísio de Carvalho dedicou o livro Five o’Clock ao cronista. Esta obra assemelha-se aos 

vários títulos que João do Rio escreveu. Tanto Five o’Clock de Elísio de Carvalho quanto 

A alma encantadora das ruas e demais obras de João do Rio apresentam imagens da vida 

cotidiana durante a Belle Époque carioca. 

 Brito Broca, por exemplo, destacava que 

 

Five o´clock é justamente o título do livro em que Elísio de Carvalho nos deixou 

curiosa documentação sobre aspectos e figuras dessa boêmia dourada na primeira 

década do século. Num estilo afetado, com grande extração de termos estrangeiros, em 

tudo semelhante ao de João do Rio (a quem o livro é dedicado); carregando ainda mais 

na nota original, o cronista descreve-nos uma comparsaria mundana do refinamento e 

decadentismo que parece moldada pelas silhuetas nevrálgicas de Jean Lorrain 

(BROCA, s/d, p. 32-33). 
 

                                                 
33

 Trecho da dedicatória escrita por Elísio de Carvalho a João do Rio em Five o’clock.
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 Ademais, Medeiros e Albuquerque também se mostrava simpático a João do Rio. 

Foi o próprio Medeiros e Albuquerque que incentivou João do Rio a escrever O Momento 

Literário
34

 em fins de 1904. Este ainda teve ajuda de seu “venerável amigo”
35

 para 

compor o teor das perguntas que fariam parte desta série de reportagem. Por isso, 

dedicou-a a Medeiros e Albuquerque: “Permita v. que eu dedique ao jornalista raro, ao 

talento de escol e ao amigo bondoso este trabalho, que tanto lhe deve em conselhos e 

simpatia”
36

. João do Rio também contava com a simpatia de Ronald de Carvalho. Na 

“obra de João do Rio há um perfume capitoso de sensualismo e decadência, um pouco de 

orientalismo esquisito e preciso, há mesmo riqueza e, por vezes, exuberância” 

(MARTINS, s/d, p. 12).  

 João do Rio foi um “potente renovador do modo de escrever em jornal e dos meios 

de comunicação do escritor com o público” (AMADO, 1956, p. 59). Todavia, ao mesmo 

tempo em que exaltava João do Rio, Amado trazia à luz o esquecimento deste cronista 

após sua morte. Com isto, fazia o seguinte comentário:  

 

 

Singular destino o de João do Rio! Como desapareceu na cidade transformada o 

animador da sua transformação. Seu nome nenhum eco desperta nas gerações de hoje. 

Pouco tempo depois da morte, já não se falava nele. Entre os literatos não surge sequer 

um só que o tome por assunto de crônica ou de simples reminiscência da vida da 

cidade que ele encarou mais do que ninguém. Com efeito, de 1910 a 1921, data em 

que se finou, esteve ele sempre presente nos jornais, nas ruas, nos teatros, nos 

restaurantes, em gabinetes de Ministros, às vezes na Câmara e no Senado. Sua 

passagem pela rua do Ouvidor, sua parada na Avenida, atraía atenção e comentários 

(op. cit., p. 64). 

 

 

 
  Gilberto Amado que tanto elogiava João do Rio demonstrou certa decepção ao 

comentar as crônicas escritas pelo amigo na coluna Pall-Mall Rio. O assunto tratado por 

João do Rio nestas crônicas não era visto com bons olhos pelo meio literário. Para 

Amado, Pall-Mall Rio mostrava-se um tropeço na vida literária do cronista carioca. Tal 

crítico dizia que o “resvalar de João do Rio dos primeiros livros, do belo Dentro da Noite 

até o Pall-Mall” (RODRIGUES, 1981, p. XII), gerava decepção. Amado “acompanhava 

                                                 
34

 Obra publicada em 1905. O Momento Literário, série de entrevistas com vários escritores 

contemporâneos a João do Rio.  
35

   Expressão presente em O Momento Literário.  
36

   Trecho extraído de O Momento Literário. Disponível em:  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000134.pdf. Último acesso em: 10/12/2012. 
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aquela degringolada de uma vida tão cheia de promessas, com piedade e comiseração” 

(RODRIGUES, 1981, p. XII).  

 Em A História da Imprensa no Brasil, Nelson Werneck Sodré destacava que João 

do Rio foi presença marcante na vida literária carioca do início do século XX, alcançado 

grande êxito. Exemplos desse êxito estão nas reedições das obras do próprio cronista: Por 

volta de 1910, As Religiões do Rio atingia a oitava edição, A alma encantadora das ruas 

já se encontrava em sua terceira edição e O Momento Literário alcançava grande sucesso. 

Em outras palavras, João do Rio representou “uma fase do jornalismo carioca, fase de 

transição, que encarou bem justamente pela conjugação de suas qualidades e de seus 

defeitos; como figura típica de fase assim, alcançou sucesso rápido e destacado, mas 

transitório, e não deixou impressão proporcional ao que realmente representou” (SODRÉ, 

1966, p. 408).  

 Outra figura a tecer elogios a João do Rio foi Rosário Fusco. Elogios justos no 

dizer de Antonio Candido. Fusco enfatizava em Presença de João do Rio a importância 

do cronista em relação aos outros escritores. Para Rosário Fusco, aqueles que não foram 

contemporâneos a João do Rio ou mesmo não o leram, sofreram, “por intermédio de 

terceiros, a incidência profunda de sua maneira” (FUSCO, 1940, p. 215) de escrever para 

jornais e revistas. Nas palavras de Fusco, a originalidade de João do Rio não deveria ser 

esquecida uma vez que a história de influência de um autor tem grande valor. Por isso,  

 

o mérito de inovador ninguém, que seja imparcial e honesto, poderá negar a memória 

de João do Rio. Foi ele, inquestionavelmente, o mais original, o mais vivo, o mais 

frágil e o mais saboroso cronista do Brasil. Seus paradoxos, que fizeram o deleite de 

quase uma geração inteira, atingiram momentos de excepcional brilho no pena de um 

Alvaro Moreira, cuja influência sobre os rapazes de minha idade não houve quem 

tivesse vagar para estudar, como que pagando uma dívida antiga a um dos mais 

admiráveis animadores de estreantes nas letras que jamais tive notícia entre nós (op. 

cit., p. 216). 

 

 
 

 E mais, Rosário Fusco ressaltava que todos aqueles que viam em João do Rio um 

escritor de banalidades cotidianas – frivolidades mundanas (cf. op. cit., p. 218) ou 

“pequenos dramas das ruas e vielas” (op. cit., p. 218) cometiam um equívoco: 
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De resto, se João do Rio fazia (...) isso, era menos com a preocupação de parecer novo 

do que mesmo em função de um fabuloso instinto das imperfeições sociais de seu 

tempo, que infelizmente continuam sendo as mesmas do nosso tempo. Parece que a 

sinceridade foi sempre uma das preocupações maiores desse repórter que, de um 

momento para outro, com um simples livro de estreia, consegue desbancar os nomes de 

maior reputação literária da época (...). 

(...). 

Discutido, negado, caluniado, elogiado, João do Rio conseguiu transpor seu tempo. Essa 

é que é a verdade. (...) (FUSCO, 1940, p. 218). 

 

 

 
 Fusco pontuava que as reportagens modernas conservam muito do estilo de João 

do Rio, pois nas mesmas ainda são publicadas entrevistas com pessoas comuns ou 

anônimas. Essas pessoas seriam “padeiros, pescadores, homem do realejo ou a mulher 

que vende bilhetes, o chauffeur de táxis ou o cambista do estribo de bonde, o gari ou o 

fotógrafo dos jardins sem flores da cidade” (op. cit., p. 220). Na verdade, ao escrever 

sobre João do Rio em 1940, Rosário Fusco explicitava que a escrita do cronista 

permanece atual: o “que João do Rio escreveu há acerca de 30 anos passados é tão atual 

nos dias que correm que ninguém ousará desmenti-lo” (op. cit., p. 220). Tempos depois, 

Danton Jobim, em Espírito do Jornalismo: o fenômeno do jornalismo na cultura 

brasileira, reconhecia em João do Rio um escritor atento ao dia a dia de sua época. Um 

escritor capaz de retratar a “fisionomia de uma época, num estilo claro, direto e original” 

(JOBIM, 1958, p. 35). Isto é, um escritor capaz de ter suas obras reeditadas por dois 

motivos importantes: “pelo que há de humano e permanente em toda boa literatura, não 

importando a sua finalidade e os temas escolhidos” (op. cit., p. 35) e também “porque 

escritor e jornalista coexistiram na personalidade de João do Rio” (op. cit., p. 35). 

 Já Antonio Edmilson Martins Rodrigues salienta em obra a respeito do cronista 

sob o título João do Rio: a cidade e o poeta – olhar do flâneur na belle époque tropical 

que o mesmo era referência sobre o que acontecia na cidade. João do Rio procurava 

entender a essência do homem da nova cidade. Cidade que surgia com a chegada da 

modernização. Aproveitava “suas andanças pelas ruas e as fazia poesia em forma de 

crônicas. Ninguém ‘entendia o Rio sem ler o João’ ” (RODRIGUES, 2000, p. 36). João 

do Rio, no dizer de Zuenir Ventura, praticamente “ ‘inventou’ a entrevista, a enquête, a 

reportagem de campo. Foi ele quem ensinou que lugar de repórter é na rua, que o 

jornalista tem de frequentar ‘a alma encantadora das ruas’ ” (VENTURA, 2001, p. 45). 

Todavia, mostrava-se “longe de escrever como Machado”, não chegando “aos pés do 

Bruxo como romancista” (op. cit., p. 45). 
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 Por fim, Lêdo Ivo comenta, em ensaio sobre João do Rio, a grande popularidade 

conquistada
37

 pelo cronista. João do Rio era capaz de frequentar qualquer ambiente da 

cidade: palácios presidenciais, embaixadas, “terreiros de macumba, bancas das 

cartomantes, sessões de espiritismo, espeluncas das favelas” (IVO, 2009a, p. 15). Sabia 

falar não só “dos laçarotes de um vestido vindo de Paris como dos andrajos de um 

mendigo” (op. cit., p. 17). Sob diversos pseudônimos, João do Rio transitava livremente 

pelas diversas camadas sociais. João do Rio 

 

 

podia, no mesmo Natal, assistir à missa do galo na Catedral, observando atitudes e 

hábitos, tomar um transporte e ir à Copacabana, para o Leme, na favela, assistir à outra 

missa do galo e terminar a noite conversando com o condutor da sua carruagem e 

reconhecê-lo como um possível informante na busca de um velho cocheiro da família   

(RODRIGUES, 2000, p. 23). 

 

 

 

Nome ou nomes: múltiplas máscaras do cronista 

 

 

 

 Em A Tribuna de junho de 1899, Paulo Barreto marcava sua estreia no jornalismo 

ao assinar com seu próprio nome o “artigo ‘Lucília Simões’, “crítica à peça Casa de 

Bonecos,  de  Ibsen”  (GOMES, 1996, p. 43).  Foi  com  o  nome  de  João  Paulo  Alberto  

                                                 
37

  Vale comentar que quase nada se falou de João do Rio nos cinquenta anos seguintes de sua morte. Como 

exemplo disso, Virgínia Célia Camilotti menciona, em João do Rio: ideias de lugar, algumas publicações 

de inéditos e republicações: “ ‘Solicitudes’, incluída no volume O Pé das Sandálias de Antonio Joaquim P. 

da Silva, reedição do conto ‘O Bebê de Tarlatana Rosa’ em 1925, nova reimpressão da Peça Eva em 1927, a 

reprodução de uma crônica sobre o XV de novembro intitulada Ä propósito de uma Parada da Força Pública 

no Prado da Moóca em São Paulo pelo Jornal do Brasil de 1929, edição da obra inédita Celebridades – 

Desejos, em 1925, inclusão de oito de seus contos, acompanhados de pequenas notas biográficas e 

bibliográficas, em coletâneas de conto datadas na sua maioria em finais da década de 50 e início dos anos 

60 e, ainda em 50, as reedições de As religiões do Rio e A alma encantadora das ruas” (CAMILOTTI, 

2008, p. 148). Os poucos ensaios sobre o autor referiam-se ora ao lamento pelo esquecimento de João do 

Rio ora à necessidade de sua recuperação a partir de suas crônicas. Para a crítica, este gênero representava a 

seriedade do trabalho de João do Rio enquanto repórter e a “prova de um escritor/jornalista ocupado com a 

tradição dos matizes nacionais ou brasileiros, as crônicas, para os ensaístas, compensavam a parte mais 

literária de seus escritos, fruto apenas da cópia do figurino literário ditado lá fora, ou, por seus aspectos 

mórbidos, indicadora dos desequilíbrios na constituição da personalidade e, até mesmo, do caráter do 

escritor. Isso explica o motivo pelo qual apenas A alma encantadora das ruas e As religiões no Rio tenham 

sido reeditadas no período” (op. cit., p. 148). 
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Coelho Barreto que Paulo Barreto assinou a maioria de seus contratos editoriais, 

utilizando-se somente de seu pseudônimo mais famoso aos vinte e dois anos de idade em 

artigo intitulado “O Brasil lê”
38

. Entre seus mais de dez pseudônimos, João do Rio 

suplantou por assim dizer Paulo Barreto cujo nome de batismo seria João Paulo Emílio 

Cristóvão dos Santos Coelho Barreto como destaca o acadêmico Lêdo Ivo
39

 e outras 

fontes biográficas
40

.  

 O “Rio que não é rio” (GOMES, 1996, p. 11), mas um conjunto de imagens sobre 

a cidade em processo de modernização favorecia a construção da identidade do cronista 

de acordo com Renato Cordeiro Gomes, em João do Rio: vielas do vício, ruas da graça. 

O Rio refletia-se no nome de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Ou 

será João Paulo Alberto Coelho Barreto ou simplesmente Paulo Barreto? À medida que a 

cidade penetrava no nome de Paulo Barreto, o pseudo nome transformava-se em nome 

verdadeiro: em uma identidade oriunda do outro – a cidade. Tanto o Rio de Janeiro 

quanto João do Rio recortavam-se “na cena artificial e construída do outro” (op. cit., p. 

12).   

 Retomando uma pergunta realizada por Raúl Antelo, em João do Rio: o dândi e a 

especulação – “donde vem este deslumbramento cosmopolita?” (ANTELO, 1989, p. 15) 

– é possível pensar que o cronista recebeu influências de Enrique Gómez Carrillo. À 

medida que registrava os “feitos mundanos da Paris da Belle Époque” (op. cit., p. 15), 

nenhum aspecto da sociedade francesa passava despercebido por Gómez Carrillo (cf. op. 

cit., p. 15). Daí, a explicação para a escrita de A alma encantadora das ruas de João do 

                                                 
38

 Publicado em 26 de novembro de 1903 na Gazeta de Notícias. 
39

 Atual ocupante da cadeira de nº. 10 da Academia Brasileira de Letras.  
40

 Apenas o nome João Paulo aparecia no livro da Igreja do Apostolado Positivista onde fora batizado. Filho 

do Dr. Alfredo Coelho Barreto, positivista ortodoxo, e D. Florência dos Santos Barreto, dona de casa, Paulo 

Barreto, ou melhor, João do Rio teve o também filósofo e matemático Dr. Raimundo Teixeira Mendes e sua 

esposa D. Ernestina de Carvalho Teixeira Mendes como padrinhos de batismo. Dr. Alfredo Coelho Barreto 

lecionava Matemática na Escola Normal e, mais tarde, Mecânica e Astronomia no Colégio Pedro II. Além 

de João do Rio, Dr. Alfredo Coelho e D. Florência tiveram mais um filho, Bernardo Guttemberg, que 

falecera ainda criança. Por isso, João do Rio recebia de sua mãe “todos os dengues, molezas, quindins, 

trejeitos e ademanes que o tornaram repugnante aos austeros. Do velho Barreto, o filósofo, ficou a mania 

dos livros, que possuía e acumulava aos milhares” (AMADO, 1976, p. 60). O nome João Paulo foi 

escolhido em homenagem ao ilustre parente João Paulo dos Santos Barreto: governador de Minas Gerais 

entre os anos de 1844  a  1845 além de ministro da Guerra em 1846  e  1848.  

Do lado de sua mãe, tinha outros membros ilustres como Ernesto Augusto de Sena Pereira, mais conhecido 

por Ernesto Sena – pertencente ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), ocupante do cargo de 

redator do Jornal do Comércio e fundador juntamente com Manoel Carneiro do periódico Diário de 

Notícias – e José Carlos do Patrocínio, o José do Patrocínio – jornalista, político e importante figura a favor 

dos movimentos abolicionista e republicano. 
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Rio. Gentil de Faria ressaltava que o próprio cronista carioca utilizou a obra El alma 

encantadora de Paris sem citar a fonte. 

 

 

A começar pelos títulos, é possível verificar a semelhança entre as obras. Assim é que 

A alma encantadora das ruas de João do Rio pouco mais é do uma ‘aclimatação’, para 

o ambiente do Rio de Janeiro, de El alma encantadora de Paris (1902), de Gómez 

Carrillo. As duas obras seguem a mesma estrutura: o que existe na capital francesa é 

transposto por um sucedâneo para a antiga capital brasileira (FARIA, 1988, p. 95). 

 

 

 Além de Enrique Gómez Carrillo, Faria afirmava que João do Rio inspirou-se em 

outro literato para escrever seus textos: Napoléon-Adrien Marx. Assim, Gentil de Faria 

comentava que  

 

 

a obra que mais se serviu o jornalista carioca foi Les petits mémoires de Paris (Paris, 

Calmann Levy, 1888). O francês passeia pelas ruas da capital e distribui em trinta e 

sete capítulos o que vê: ‘lepain à Paris’, ‘les chiens à Paris’, ‘le pessimisme à Paris’, 

‘les boulevards galants’, ‘les cafés chantants’, etc.; o mesmíssimo procedimento é 

adotado por João do Rio em As religiões do Rio (1904) e A alma encantadora das ruas 

(1910) (op. cit., p. 86). 

 
 

 
 

 

 Quanto à hipótese para o surgimento do pseudônimo João do Rio, Faria dizia que 

estava em Jean de Paris: pseudônimo adotado por Marx. João do Rio seria uma 

homenagem à cidade carioca como Jean de Paris à capital francesa. Para Gentil de Faria, 

Jean de Paris consistia em um importante detalhe entre Paulo Barreto e Napoléon-Adrien 

Marx. Este último cronista 

 

assinava suas crônicas e livros com o pseudônimo Jean de Paris. Agora parece tudo 

tão simples. Se Paris tinha o seu Jean de Paris, por que o Rio não haveria de ter o seu 

João do Rio? 

A cópia do pseudônimo vem provar, ainda mais, a esmagadora presença da cultura 

francesa no Brasil da época (...) (op. cit., p. 86-87). 
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 Já o pseudônimo de Paul Alexandre Martin Durval – Jean Lorrain – representaria 

outra hipótese quanto ao surgimento do pseudônimo João do Rio. Havia, no dizer de Brito 

Broca, “uma curiosa coincidência a assinalar entre os dois escritores: Jean Lorrain era o 

pseudônimo de Paul Durval, assim como João do Rio o era de Paulo Barreto” (BROCA, 

s/d, p. 111). Em muitos textos, João do Rio fazia alusão a esta máscara de Paul Durval. 

Dessa forma, Gentil de Faria ressaltava que a  

 
 

 

admiração que João do Rio devotava a Jean de Lorrain era tão intensa que os escritores 

brasileiros julgaram  que o nosso cronista havia se inspirado no escritor francês até 

para escolher o pseudônimo que o tornaria bastante famoso nos círculos literários do 

Rio de Janeiro. A primeira vez que o nome de Jean Lorrain apareceu num escrito de 

João do Rio foi no artigo ‘O breviário do artificialismo’, publicado na revista 

Renascença, no número de abril de 1905 (FARIA, 1988, p. 82-83). 

 

 

 
 

 Segundo Raimundo Magalhães Júnior, ao ingressar na Gazeta de Notícias, Paulo 

Barreto adotaria João do Rio como pseudônimo, imitando “o francês Jean Lorrain, ou 

João de Lorena, (...). Esse Jean Lorrain, que na verdade se chamava Paul Durval, (...)” 

(MAGALHÃES JR., 1978, p. 29). Paulo Barreto se valia de diferentes pseudônimos para 

produzir suas obras e tratar das diversas temáticas que permeavam a cidade do Rio de 

Janeiro. Em seus estudos sobre João do Rio, Renato Cordeiro Gomes afirma que Paulo 

Barreto se utilizava de pseudônimos enquanto máscaras para escrever seus textos. 

Multiplicando-se em vários pseudônimos, Paulo Barreto intensificava o gosto e o prazer 

pelo disfarce. Paulo Barreto não, mas sim João do Rio. João do Rio ou José Antônio José? 

Apenas um X ou P. B.? Claude
41

 ou Joe? Godofredo Alencar ou Máscara Negra? Ou os 

outros tantos eus?  

 Paulo Barreto multiplicava-se em vários eus, apresentando-se ora como um arguto 

observador da cidade ora como um cronista mundano influenciado pelo jornalista francês 

                                                 
41

 Claude foi o primeiro pseudônimo adotado por Paulo Barreto. Em 03 de agosto de 1889, Paulo Barreto, 

segundo Renato Cordeiro Gomes, assina uma resenha sobre a obra de Oliveira Gomes intitulada Terra 

dolorosa sob o pseudônimo Claude. Quanto ao surgimento deste pseudônimo, Raimundo Magalhães Jr. 

atribuía- o a Cláudio de Souza – jovem que trabalhava em A Cidade do Rio. Por outro lado, João Carlos 

Rodrigues comenta que João do Rio pode ter buscado inspiração em Zola. No entanto, Raúl Antelo pensava 

“numa homenagem a Claude Bernard, quem com sua biologia experimental ofereceria os subsídios 

positivistas para uma psicologia urbana. (...). Como Claude, ele comentou livros, concertos, peças de teatro, 

exposições de pintura, foi um elemento de contato com o público, quase Madame Claude da cultura 

moderna” (ANTELO, 1989, p. 27).   
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Michel Georges Michel.  Às vezes, por meio de um X, mas em outros momentos como 

uma máscara que mal disfarçava seu nome. Também, mostrava-se ora como um crítico 

dos costumes modernos, da política e das artes ora como um observador de uma 

sociedade já envolvida pelas novas tecnologias tais como o cinematógrafo. Além disso, 

ora como um homem fazedor de frases marcado por Nietzsche e, ao mesmo tempo, 

“cultor dos paradoxos wildeanos e boutades de efeito” (ANTELO, 1989, p. 28) ora como 

o crítico que assina a coluna “ ‘Notas de Teatro’ do vespertino Rio-Jornal”
42

 (GOMES, 

1996, p. 46).  Ora como qualquer outra persona em suas múltiplas máscaras.  

 Os vários pseudônimos de João do Rio, por exemplo, implicam em um brilho 

verbal específico. De acordo com Raúl Antelo, pseudônimos nada mais são que 

construtores de textos – operários discursivos (cf. ANTELO, 1989, p. 26). O pseudônimo 

se difere daquele que produz a obra, ou seja, o artista – “não se confunde com o sujeito da 

obra” (op. cit., p. 26), preservando, com isto, o próprio artista. Raúl Antelo dizia que o 

artista 

 

 

engana os leitores: vocês acreditam que me pondo a nu diariamente eu me exponho? 

Nada disso. Sou aquele que não fala de si mesmo. Falo deles. Do que é exterior a mim, 

dos viventes. Maneira oblíqua de afirmar que não tem nada de próprio para mostrar e 

que até mesmo o eu mais íntimo está sob ameaça, quase morto. O cronista não fala de 

si porque não aceita falar de um reflexo. Assim, recortando a sua identidade, da 

mesma maneira que a prostituta seu corpo, num recurso de preservação, o cronista 

exibe a alienação de sua voz. Os céus da mulher pública. Os eus de homem que 

publica. Baudelaire: ‘Moi qui vends ma pensée et qui veut être auteur.’ Vendo meu 

pensamento porque quero ser autor (op. cit., p. 26). 

 

 

 Ainda no dizer de Antelo, Paulo Barreto ou João do Rio utilizava pseudônimos 

para vender seus textos a diferentes compradores (cf. op. cit., p. 24). Um pseudônimo 

seria um meio para “atrair compradores, como a fachada moderna das avenidas para atrair 

o capital estrangeiro” (GOMES, 1996, p. 42). Paulo Barreto se construía “pela escrita, 

enquanto ‘figura de romance como todas as figuras reais’, enlaçando o estilo da existência 

e o estilo da obra: é o enredo, a trama dramática, de seu romance mental” (ANTELO, 

1989, p. 42). João do Rio se constituía à medida que construía suas narrativas. Com  

 
                                                 
42

 Sob o nome do periódico lançado em 1918 em parceria com Azevedo Amaral e Georgino Avelino, João 

do Rio se funde mais uma vez à cidade (GOMES, 1996, p. 46). 
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as múltiplas assinaturas que legitimam esses ‘personagens’ que escrevem, assume a 

face dupla: a seriedade e a frivolidade, e acaba por construir uma espécie de auto-

retrato por  meio da escrita de si mesmo e da imagem espelhada da cidade que 

incorpora ao seu nome. A subjetividade em processo e em estilhaço que se desdobra 

nos pseudos nomes, esboçando identidades, faz o sujeito pluralizar-se em autorias 

diferentes. O autor, através das máscaras, reflete-se em abismo e expõe-se enquanto 

texto, ser de papel e tinta, e acaba por diluir-se na escrita que o substitui e suplementa. 

(ANTELO, 1989, p. 48).  

 

 

 Em meio a nomes e pseudônimos, João do Rio ressaltava em Máscaras de todo 

ano... que o “mundo é uma grande mascarada que só descansa no Carnaval” (RIO, 2009, 

p. 47). Além disso, acreditava que o jogo de mascaradas é um caso fascinante de 

“patopsicologia” (op. cit., p. 47), ou seja, “um caso empolgante de variação de 

personalidade, um caso de doença” (op. cit., p. 47). Na verdade, no “máscara isolado há 

todo um tratado de patopsicologia” (op. cit., p. 47). A máscara seria uma mudança breve 

da personalidade, 

 

 

um acesso que passa em três dias de papelão, bisnagas e cores violentas. A moléstia 

geral vai-se, mas ficam andando por aí alguns casos que nunca puseram na face um 

pedaço de seda ao menos. São os máscaras de todo o ano, os autômatos humanos. 

Os máscaras de todo o ano! Os senhores já decerto repararam nesses homens que 

mudam de andar de semana em semana, apropriam gestos e modos de pessoas de certa 

notoriedade, e são um dia pelas costas exatamente Fulano de tal para no seguinte 

passarem para sicrano? Os senhores com certeza já tiveram dó desses transformistas 

espontâneos?   

É positivamente uma nevrose a acumulação de sósias propositais. Nós temos tido 

várias doenças morais muito próximas de manicômio e do “open-door”, mas nenhuma 

como essa curiosa moléstia de despersonalização consciente, a acomodação de um 

duplo que nos apaga ou nos exagera. Há uma porção (op. cit., p. 48). 

 

 Neste jogo de múltiplos pseudônimos, disfarces ou máscaras, João do Rio assumia 

duas super-máscaras: o flâneur e o dândi. Enquanto flâneur, João do Rio vivia a 

“metrópole como espetáculo, registrando ao vivo as sensações urbanas” (BOLLE, 2000, 

p. 78). Adepto desta máscara, percorria as novas avenidas e ruas da cidade do Rio de 

Janeiro que se modernizavam e se mostravam atraentes aos habitantes ou mesmo 

visitantes. Também, frequentava os morros do Rio, os presídios, os antros de ópio (cf. 

VENTURA, 2001, p. 45) e tantos outros lugares, interessando-se pelos espaços 

socialmente rejeitados. Conforme Chirley Domingues destaca, João do Rio mostra-se 
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enquanto espelho da cidade carioca. Muitas vezes, “sua obra reflete os dejetos, os 

resíduos da burguesia, tudo o que ela quer ocultar, afastar, negar como resultado de sua 

busca insana por poder e status” (DOMINGUES, 2005, p. 30).  

  Em crônicas escritas para o periódico Gazeta de Notícias
43

 e revista Kosmos
44

 no 

início do século XX e hoje reunidas em A alma encantadora das ruas, João do Rio 

registrava o cotidiano da sociedade carioca, notadamente, das camadas mais 

desfavorecidas, além de criticar tudo aquilo que as “louvações do tipo o ‘Rio civiliza-se’ ” 

(CANDIDO, 2007, p. 83) encobriam.  Esta expressão – o “Rio civiliza-se” – era 

proclamada como slogan pelo cronista Figueiredo Pimentel
45

 na coluna “Binóculo” da 

Gazeta de Notícias durante as mudanças organizadas pelo prefeito Pereira Passos na 

cidade do Rio de Janeiro. Segundo Orna Messer Levin, a máscara de flâneur permitiu ao 

cronista levar a literatura aos espaços da sociedade permeados pela miséria e também pela 

pobreza: “espaços lúgubres a quem ninguém havia chegado” (LEVIN, 1996, p. 148). Foi 

através da flânerie que João do Rio “destampou a panela borbulhante da cidade, 

engrossando o caldo das reportagens semanais com depoimentos inéditos” (op. cit., p. 

148). 

 No entanto, sem anular, de acordo com Renato Cordeiro Gomes, sua posição de 

denúncia quanto à miséria desta outra parte da cidade, João do Rio observava e 

comentava tudo aquilo que aos olhos lhe chamava a atenção sob a máscara de uma 

“figura elegante, de gestos refinados” (DOMINGUES, 2005, p. 31) – o dândi. Assim, 

 

não faz mais que repetir uma lei do universo importado da arte, realocando nos tristes 

trópicos um gesto aristocratizante dos decadentistas, embora ‘sem cacife de grã-fino’ 

(...). O figurino e a lei estão sempre lá fora. É também para imitar Paris que ele registra 

os círculos do pavor que estavam ao pé, em nada impedindo, paradoxalmente, a 

atração por esse mundo degradado e degradante, que ele, marcado pela hiperestesia, 

pode também denunciar. Sem abdicar de sua máscara de dandy vestido com figurino 

de Paris ou de Londres, que cobriam o corpo gordo que deambulava pelos lugares 

elegantes da capital, João do Rio podia dar-se o luxo de visitar o submundo carioca, 
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 Periódico publicado em fins do século XIX até meados do século XX no Rio de Janeiro. Tinha Manuel 

Carneiro, Ferreira de Araújo e Elísio Mendes como editores e Henrique Chaves e Lino de Assunção como 

redatores. A Gazeta de Notícias tratava da atualidade, tendo a abolição da escravatura, a arte e a literatura 

como assuntos principais.  
44

 Publicada de janeiro de 1904 até abril de 1909, a revista teve Mario Behrind e Jorge Schmidt como 

diretor e editor-proprietário, respectivamente. 
45

 Tido como o primeiro cronista social da imprensa carioca. Figueiredo Pimentel tornou-se referência ao 

ditar os novos comportamentos da elite burguesa que emergia com as reformas do Rio de Janeiro, lançando 

a “pedra fundamental da nova civilização urbana” (PECHMAN, 2002, p. 327). 
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quando pode mostrar-se como radical de ocasião, que registra em forma de denúncia o 

avesso do Rio Art Nouveau, os mutilados da Belle Époque (GOMES, 1996, p. 77). 

 

 
 

 

 Vale ressaltar que o flâneur é a máscara que predomina nas obras de João do Rio. 

Isto é, o flâneur sobressai até “mais do que o dândi” (DOMINGUES, 2005, p. 32). Por 

isso, João do Rio enquanto “gente chic”
46

 e influenciado por Oscar Wilde e Jean Lorrain 

pode visitar qualquer espaço da sociedade carioca. Nessas visitas, o flâneur João do Rio, 

de acordo com Renato Cordeiro Gomes, lê as ruas e avenidas como espaços vivos e 

dinâmicos. Lê a cidade como discurso repleto de significados estabelecidos por conexões 

diferentes em relação às já existentes. Significados construídos por nova sintaxe, nova 

gramática, nova semântica. Sua leitura, portanto, “é travessia por outras redes de conexão, 

motivada pela empatia-entusiasmo que identifica o narrador à rua” (GOMES, 1996, p. 

69).   

 Além disso, cria 

 
 

um tipo – o dândi –, construção afetada, elegantemente vestido, terno bem talhado, 

camisa de seda, gravata fina, colete, colarinho alto e rígido, plastron, chapéu de bico, 

monóculo, bengala, figurino à moda de Paris ou de Londres, que compunha a figura 

‘volumosa, beiçuda, muito moreno, lisa de pelo’ (segundo Gilberto Amado), que 

buscava a sensação de ser diferente (op. cit., p. 41). 
 

 
 

 Em meio a múltiplas assinaturas, João do Rio deixa transparecer uma espécie de 

auto-retrato de si mesmo e da cidade do Rio de Janeiro como também a seriedade e a 

frivolidade em seus textos. João do Rio se constrói em múltiplos pseudônimos travestido 

de flâneur e dândi. A partir da figura do flâneur, Chirley Domingues comenta que outras 

figuras podem manifestar-se. O flâneur é uma máscara que se destaca na modernidade e, 

ao mesmo tempo, se faz importante para explorar as demais. Como destaca Willi Bolle 

em A Metrópole: Palco do Flâneur, Baudelaire, por exemplo, analisa cada máscara de 

seu tempo,  
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  Expressão utilizada por Renato Cordeiro Gomes em João do Rio: vielas do vício, ruas da graça. 
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procurando conhecê-las por dentro. Entre os diversos papéis, destaca-se o flâneur por 

sua característica de trickster ou personagem passe-partout. Ele pode encarnar no 

dândi, no apache, no colecionador, no catador de lixo e em muitos outros papéis. O 

traço específico desse personagem (...) é a disponibilidade para o jogo teatral e a 

metamorfose. 

(...). Em seu rosto podem aparecer traços de um segundo rosto: o colecionador, o 

dândi, o jogador, o detetive, o bohémien, a prostituta, o homem-sanduíche, o trapeiro, 

o mendigo (...). Muitas vezes, o segundo rosto encontra, ou melhor, reencontra traços 

no primeiro rosto e isto acontece sem que o primeiro rosto perca seus traços já 

existentes.  – “sem que este deixe de ser o que era (BOLLE, 2000, p. 370-371).  

 

 

 

 

 

O papel da flânerie em João do Rio 

 

 
 

 São em obras como O Livro dos Cento e Um, Os Franceses Pintados por Si 

Mesmos, O Diabo em Paris e A Grande Cidade que o olhar perspicaz do escritor a 

respeito de tudo aquilo que está a sua volta ganha suas primeiras manifestações. Em O 

Flâneur, Walter Benjamin lembrava que as descrições de variados tipos humanos 

representam contribuições de numerosos autores a estes volumes. Tipos, por exemplo, 

que visitavam a feira: “certa vez na feira, o escritor olhava à sua volta como em um 

panorama” (BENJAMIN, 1989, p. 33). Tipos que vendiam mercadorias pelos bulevares, 

tipos que transitavam por lugares elegantes como os salões de ópera. Na verdade, “não 

havia nenhuma figura da vida parisiense” (op. cit., p. 34) que não fosse retratado.  

 Já em Paris à Noite, Paris à Mesa, Paris na Água, Paris a Cavalo, Paris 

Pitoresca, Paris Casada se faz presente um olhar para outra figura: a cidade. Era tempo 

dos fisiologistas “se consagrarem à cidade” (op. cit., p. 34).  Mais tarde, a fisiologia dos 

povos seria assunto a ser tratado. Além disso, a fisiologia dos animais não seria 

esquecida, “desde sempre recomendada como assunto inofensivo” (op. cit., p. 34). A 

essas fisiologias combinam o jeito do flâneur. Como comenta Walter Benjamin, a flânerie 

não poderia ter se firmado sem a cidade, ou melhor, sem a “plenitude das galerias” (op. 

cit., p. 34). Em fragmento tomado por empréstimo de Ferdinand Von Gall, Benjamin 

deixa explícita sua ideia sobre a importância das galerias:  
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As galerias, uma nova descoberta do luxo industrial – diz um guia ilustrado de Paris de 

1852 – são caminhos cobertos de vidro e revestidos de mármore, através de blocos de 

casas, cujos proprietários se uniram para tais especulações. De ambos os lados dessas 

vias se estendem os mais elegantes estabelecimentos comerciais, de modo que uma de 

tais passagens é como uma cidade, um mundo em miniatura (BENJAMIN, 1989, p. 

35). 
  

 

 

 Ao andar pelas galerias, o flâneur sente-se em casa. É neste mundo constituído de 

paradas para “passeadores” (op. cit., p. 35) e fumantes e também de pequenas ocupações 

imagináveis que o flâneur sente-se no interior de sua casa. Na verdade, as “galerias são 

um meio-termo entre a rua e o interior da casa” (op. cit., p. 35). Para o flâneur, a rua 

transforma-se em morada.  Em meio às fachadas dos prédios, o flâneur “sente-se em casa 

tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes” (op. cit., p. 35). É na rua que o flâneur 

se apresenta como um fisionomista. Um fisionomista nascido entre as galerias, os 

boulevards, enfim, as ruas.  – um “fisiognomista ‘nato’ da rua” (BOLLE, 2000, p. 371). O 

flâneur considera os letreiros como um  

 

 

adorno de parede tão bom ou melhor que a pintura a óleo no salão do burguês; muros são 

a escrivaninha onde apoia o bloco de apontamentos; bancas de jornais são suas 

bibliotecas, e os terraços dos cafés, as sacadas de onde, após o trabalho, observa o 

ambiente. Que a vida em toda a sua diversidade, em toda a sua inesgotável riqueza de 

variações, só se desenvolva entre os paralelepídedos cinzentos e ante o cinzento pano de 

fundo do despotismo: eis o pensamento político secreto da escritura de que faziam parte as 

fisiologias (BENJAMIN, 1989, p. 35). 

 

 

 
 

 O flâneur é incapaz de se entediar em meio à multidão. Pelo contrário, sente 

prazer em estar na massa humana. Sua paixão é “desposar a multidão” (BAUDELAIRE, 

1996, p. 22), ou seja, a massa é seu universo, “como o ar é o dos pássaros, como a água, o 

dos peixes” (op. cit., p. 22). Em Sobre a Modernidade, Charles Baudelaire destacava que 

o flâneur fazia morada “no numeroso, no ondulante, no movimento, no fugidio e no 

infinito” (op. cit., p. 22). Além disso, “ver o mundo, estar no centro do mundo e 

permanecer oculto ao mundo, eis alguns dos pequenos prazeres desses espíritos 

independentes, apaixonados imparciais. O observador é um príncipe que, por toda parte, 

usufrui de seu incógnito” (op. cit., p. 22). 
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 O ato de andar incógnito pelas ruas despertava em Baudelaire a flânerie pela 

cidade parisiense. De acordo com o poeta, a construção da poesia poderia seguir as regras 

da antiguidade, mas a inspiração e a substância deveriam ser assuntos captados na 

modernidade. Como é possível perceber no seguinte trecho de “Os sete velhos” em 

Quadros Parisienses de As Flores do Mal, Charles Baudelaire ressaltava os vários 

aspectos que permeavam a vida de indivíduos rejeitados pela sociedade moderna: 

 

 

(...) 

 

Súbito, um velho, cujos trapos pareciam 

Reproduzir a cor do tempestuoso céu 

E a cujo pobre aspecto esmolas choveriam, 

Não fosse o mal que lhe brilhava no olho incréu, 

 

(...) 

 

Outro o seguia: barba, dorso, olhos, molambos 

__Enfim, tudo era igual, do mesmo inferno oriundo, 

Neste gêmeo senil, e caminhavam ambos 

Com mesmo passo não se sabe a que outro mundo. 

 

A vítima eu seria de um concluio astuto? 

Ou que perverso acaso ali me atormentava? 

Sete vezes contei, minuto após minuto, 

Este sinistro ancião que se multiplicava! 

 

(...). 

(BAUDELAIRE, 2006, p. 307-309). 

 

Em “Os sete velhos” e nas outras poesias pertencentes aos Quadros Parisienses, 

Baudelaire destacava que a verdadeira contemplação da cidade em processo de 

urbanização
47

 era o submundo da sociedade representado pelos solitários, pelos 

criminosos, pelas prostitutas, pela escória e por outros indivíduos desprezados. Por isso, 

ao retirar “na capital o lixo do dia que passou. Tudo o que a cidade grande jogou fora, 

tudo o que ela perdeu, tudo o que desprezou, tudo o que destruiu” (BENJAMIN, 1989, p. 

78), Charles Baudelaire encontrava assunto para suas poesias. Baudelaire estava mais 

interessado em imprimir a imagem daquilo que estava na multidão na memória de seus 

                                                 
47

 No entanto, vale ressaltar que, tal processo era consequência da industrialização que assolava Paris no 

início do século XVIII. Na verdade, não só a urbanização dos grandes centros, mas a formação das 

multidões pelas avenidas, o desenvolvimento da linha de montagem das grandes fábricas foram outros 

fenômenos decorrentes da industrialização francesa. 
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leitores do que enaltecê-la. Na verdade, o indivíduo comum era o grande espetáculo da 

vida moderna para tal poeta.  

 Por sentir-se “à vontade no espaço público” (BOLLE, 2000, p. 375), o flâneur 

valoriza a ociosidade. É através dela que o flâneur entra na multidão e encontra assunto 

para seus textos:  

 

 

 Seu olho aberto, seu ouvido atento, procuram coisa diferente daquilo que a multidão 

vem ver. Uma palavra lançada ao acaso lhe revela um daqueles traços de caráter que 

não podem ser inventados e que é preciso apreender ao vivo; essas fisionomias tão 

ingenuamente atentas vão fornecer ao pintor uma expressão com que ele sonhava; um 

ruído, insignificante para qualquer outro ouvido, vai atingir o do músico e lhe dar a 

ideia de uma combinação harmônica; mesmo ao pensador, ao filosofo perdido em seu 

devaneio, essa agitação exterior é proveitosa; ela mistura e agita as suas ideias, tal 

como a tempestade mistura as ondas do mar. A maior parte dos homens de gênio 

foram grandes flâneurs, mas flâneurs laboriosos e fecundos
48

. 
 

   

 Em A Metrópole: Palco do Flâneur, Willi Bolle ressalta a ociosidade através da 

história. Na sociedade antiga representada pelos filósofos gregos Platão e Aristóteles, o 

trabalho de artesãos, comerciantes, e escravos, por exemplo, eram, muitas vezes, 

menosprezados. Na antiguidade, ao contrário do ócio relacionado aos estudos, os 

negócios nem sempre tinham valor positivo. Já na sociedade feudal, diferentemente da 

sociedade burguesa, o fato de não precisar trabalhar – ócio [Muße] – representava um 

grande privilégio. Na sociedade feudal, o ócio do poeta era reconhecido, mas é somente 

na sociedade burguesa que o “poeta se torna um ocioso [Müßiggänger]” (op. cit., p. 374). 

É na sociedade burguesa que a flânerie encontrou raízes no sistema feudal: a “arte de 

flanar, tal como foi cultivada nas décadas de 1830 e 1840 em Paris, foi derivada do antigo 

ócio feudal” (op. cit., p. 374).   

   De acordo com Bolle, é ainda na sociedade burguesa, que o flâneur se mostra 

ameaçado de extinção. Contrário ao espírito de seu tempo, esta figura desaparece. Aos 

poucos rende-se às leis de mercado. Esse tipo “fútil, insignificante, ávido de espetáculos e 

emoções baratas, e que de nada entendia a não ser de paralelepípedos, carroças e lampiões 

a gás... tornou-se agora agricultor, vinhateiro, fabricante de linho, refinador de açúcar, 

                                                 
48

 Trecho retirado de verbete citado por Walter Benjamin em O Flâneur (p. 233-234). Tal verbete pertence 

ao Grand dictionnnaire universal, de Pierre Larousse, Paris (1872), VIII, p. 436, verbete flâneur.   
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dono da indústria metalúrgica”
49

. Aqueles que se mostraram resistentes aos novos tempos, 

sofreram as consequências de tal atitude. Charles Baudelaire é exemplo disso. Apesar de 

representar o ócio aristocrático, este poeta francês não fazia movimentos bruscos, para 

evitar mais rasgos em suas roupas (cf. BOLLE, 2000, p. 376). 

 Ao observar as décadas de 1830 e 1840, Walter Benjamin percebe a flânerie de 

sua época como uma “necessidade para as massas” (op. cit., p. 377). É sob a figura do 

próprio flâneur que o literato se dirige ao mercado a fim de encontrar um comprador para 

seu produto. O flâneur “enquanto personificação do literato tem como característica olhar 

o mercado, ao mesmo tempo que procura encontrar ali um comprador” (op. cit., p. 377).  

Para Walter Benjamin, o valor da flânerie – base social do jornalismo – se faz pelas horas 

de trabalho. Horas de ociosidade no bulevar que ele (o jornalista) “o multiplica, 

multiplicando assim o valor de seu próprio trabalho” (BENJAMIN, 1989, p. 225). Horas 

de grande valor para o jornalista e para seu patrão. 

 A fim de escrever sobre o que seus olhos captavam numa sociedade em que “o 

mundo do trabalho cresce a partir da miséria, o ócio a partir dos negócios” (ANTELO, 

1989, p. 12), João do Rio praticava “o mais interessante dos esportes – a arte de flanar” 

(RIO, 2008, p. 31). Flanar? Para João do Rio, flanar – verbo universal – “é ser vagabundo 

e refletir, é ser basbaque
50

 e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem” 

(op. cit., p. 31). Flanar é deambular sem destino pelas ruas da cidade, ou seja, “é ir por aí, 

de manhã, de dia, à noite” (op. cit., p. 31). É  

 

meter-se nas rodas da populaça, admirar o menino da gaitinha ali à esquina, seguir 

com  

os garotos o lutador do Cassino vestido de turco, gozar nas praças os ajuntamentos 

defronte das lanternas mágicas,  conversar com os cantores de modinha das alfurjas da  

Saúde, depois de ter ouvido dilettanti de casaca aplaudirem o maior tenor do Lírico 

numa ópera velha e má; é ver os bonecos pintados a giz nos muros das casas,  após ter 

acompanhado um pintor afamado até a sua grande tela paga pelo Estado; é estar sem 

fazer nada e achar absolutamente necessário ir até um sítio lôbrego, para deixar de lá 

ir, levado pela primeira impressão, por um dito que faz sorrir, um perfil que interessa, 

um par jovem cujo riso de amor causa inveja... (op. cit., p. 31-32). 

                                                 
49

  Trecho extraído de citação presente em Fisiognomia da metrópole moderna de Willi Bolle. 
50

  Em Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo, Walter Benjamin ressalta uma diferença entre 

o flâneur e o badaud (basbaque), pois o primeiro está em plena posse de sua individualidade enquanto o 

segundo desaparece absorvido “pelo mundo exterior... que o impressiona até a embriaguez e o êxtase. Sob a 

influência do espetáculo que se oferece a ele, o badaud se torna um ser impessoal; já não é um ser humano; 

é o público, é a multidão. Natureza à parte, alma ardente e cândida, propensa ao devaneio... o verdadeiro 

badaud é digno da admiração de todos os corações retos e sinceros” (FOURNEL apud BENJAMIN, 1989, 

p. 202).  
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Flanar nada mais é que andar pelas ruas da cidade numa atitude crítica. Numa 

atitude pretensiosa que busca conhecer a alma dos homens e, consequentemente, decifrar 

a alma da cidade: a rua. Flanar, de acordo com João do Rio, é a “distinção de perambular 

com inteligência” (RIO, 2008, p. 32). É ser um autêntico observador que tem a mente de 

um desocupado com mil coisas importantes para fazer, mas que podem ficar eternamente 

adiadas. Assim, do “alto de uma janela como Paul Adam, admira o caleidoscópio da vida 

no epítome delirante que é a rua; à porta do café, como Poe no Homem das Multidões, 

dedica-se ao exercício de adivinhar as profissões, as preocupações e até os crimes dos 

transeuntes” (op. cit., p. 32). 

É ser “o eterno ‘convidado do sereno’ de todos os bailes” (op. cit., p. 32). É 

compreender cada rua, cada beco ou cada viela “como um ser vivo e imóvel” (op. cit., p. 

33), com admiráveis histórias e incontáveis frivolidades. A história de cada canto da 

cidade torna-se importante para o flâneur, como ressalta o próprio João do Rio, em A 

Rua
51

: E “é então que haveis de pasmar da futilidade do mundo e da inconcebível 

futilidade dos pedestres da poesia de observação...” (op. cit., p. 33). O flâneur mostra-se 

interessado em perceber as “impressões misteriosas”
52

 que permeiam o dia e, 

principalmente, a noite das novas urbes: as cidades que se transformam em virtude da 

modernização que afeta os grandes centros urbanos.  

 

 

 

Além da flânerie, o dandismo em João do Rio 

 

 

 
João do Rio saía pela cidade carioca “à cata dos aspectos humanos, das impressões 

marcadas quer pelas celebridades que a rua cria, quer pela língua falada ou pelas revoltas 

que ela testemunha” (LEVIN, 1996, p. 141). Na verdade, a fim de compreender a 

psicologia urbana das primeiras décadas do século XX, João do Rio assumia a figura do 

flâneur uma vez que flanar “significa sair pela cidade com uma sensibilidade superior, 

vislumbrando o resgate da identidade pulverizada na apreensão daquela forma diminuta 

                                                 
51

  Escrita originalmente como conferência em homenagem à inauguração da Avenida Central no Rio de 

Janeiro (atual Avenida Rio Branco) e publicada, mais tarde, na Gazeta de Notícias em 29 de outubro de 

1905. 
52

  Expressão utilizada por Jorge Coli, em Consciência e heroísmo no mundo moderno. 
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do tempo que está no instantâneo da rua. Flanar tem por sinônimo fotografar o 

testemunho da cidade e comentar a miséria, sem cólera” (LEVIN, 1996, p. 141). Se dentre 

tantas particularidades de João do Rio, o olhar sobre a cidade enquanto objeto como outro 

qualquer vem do flâneur, “toda a pompa gestual, o cuidado com o figurino e a pose 

premeditada” (op. cit., p. 141) vêm do dândi. 

 As primeiras manifestações do dandismo começaram nos salões da nobreza 

inglesa nas três primeiras décadas do século XVII. Já na França, referências constantes ao 

dandismo surgiram somente a partir de 1820, transformando-se “num ideário cujo 

princípio era mostrar a rebeldia de maneira intelectualmente refinada” (op. cit., p. 49)
53

. 

Revistas inglesas como a London Magazine e livros que apresentavam como assunto a 

aristocracia britânica influenciavam a popularização do dândi na França. É desta 

influência que surge a revista La Mode, em 1829. La Mode tinha como objetivo divulgar a 

moda, os salões, os teatros e os restaurantes requintados (cf. op. cit., p. 49). 

 Além do surgimento da revista La Mode, o Jocquey Club ou a “Societé pour 

l’amelioration de la race des chevaux en France” representavam outros feitos dos dândis 

franceses. Os 

 

 
 

 

 membros do clube eram homens ricos que costumavam se reunir nos boulevards, nos 

cafés ou nos Jardins de Tuileries. Antes da fundação do clube, o Café Tortoni, por 

exemplo, era um ponto de encontro famoso, frequentado pelo Conde Henry Seymour, 

primeiro presidente do Jocquey, pelos condes gambis, Demidoff, Alfred D’Orsay, 

Charles de Mornay, por banqueiros e nobres. O círculo fechado destes aristocratas 

selecionava seus membros e dificultava a participação dos homens de letras, exceção 

feita a Eugène Sue (op. cit., p. 50). 

 
 

 
 

 Primeiramente, a figura do dândi foi um tanto ridicularizada, mas aos poucos 

“entrou em voga” (op. cit., p. 49), transformando-se em “sinônimo de bom gosto e bom-

tom” (op. cit., p. 49). Enquanto representante de gestos refinados, o dândi era conhecido 

pela  

 

elegância e pelos cuidados com o vestuário (chapéu, botas, luvas, gravatas, lenços, 

etc.), mas também pelos prazeres com o tabaco, ou o gosto pelos esportes como a 

                                                 
53

  No entanto, a primeira menção a presença do dandismo na sociedade francesa se fez no salão da princesa 

Volkonski no ano de 1818. 
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equitação, o tiro, a esgrima e a ginástica. Muitas vezes a sala de armas era o centro da 

camaradagem, local de encontros reservados. Era preciso ter fortuna para gastar 

displicentemente de 100 a 200 francos por dia e ter os hábitos requintados do dândi. 

Acordar depois do meio-dia, receber visitas ou visitar cinco salões de mulheres 

famosas, jantar num restaurante onde a mesa já estava reservada, ir à Opera ou ao 

Vaudeville, marcar presença na sala de espetáculos e depois ficar no Foyer para 

finalmente sair acompanhado e divertir-se até  as três ou quatro horas da madrugada 

(LEVIN, 1996, p. 50). 

 
 

 Aliás, tendo sua imagem associada aos “segredos da vida elegante” (op. cit., p. 

49), e a uma companhia “sempre prazerosa” (op. cit., p. 49), o dândi gostava de estar em 

grupo e contar variadas histórias, pois entendia a conversa como uma atitude agradável. 

Brummel, Disraeli e Wilde são nomes citados por Levin como exemplos de dândis que 

encontravam prazer na conversa:  

 

 

Brummel foi um conversador inigualável, Disraeli encantava o público com seu 

brilhantismo teórico, Wilde entretinha os amigos contando histórias e delas formou 

sua série de contos infantis. Para o esteta, o tédio da vida ociosa é eliminado por meio 

de conversas que tecem a continuidade de sua existência. (...). Em toda a sua obra, a 

importância do caráter dialógico (inclusive nos ensaios) não esconde o peso da 

situação conversacional na constituição da figura da dândi (op. cit., p. 99). 

 

 

 
 

 Na obra de João do Rio, o próprio cronista na figura do dândi mostra-se, muitas 

vezes, acompanhado. Assim, mantém sempre um diálogo que favorece a introdução dos 

assuntos a serem desenvolvidos. Aqui está um exemplo:  

 

De repente o meu amigo estacou. Alguns metros adiante, na Rua Fresca, um rapaz 

doceiro arriara a caixa, e sentado num portal, entregava o braço aos exercícios de um 

petiz da altura de um metro. Junto ao grupo, o cigano, com outro embrulho, falava. 

— Vês? Aquele pequeno é marcador, faz tatuagens, ganha a sua vida com três agulhas 

e 

um pouco de graxa, metendo coroas, nomes e corações nos braços dos vendedores 

ociosos. O cigano molambeiro aproveita o estado de semi-dor e semi-inércia do rapaz 

para lhe impingir qualquer um dos seus trapos... um psicólogo, como todos os da sua 

raça, psicólogo como as suas irmãs que leem a buena dicha por um tostão e amam por 

dez com consentimento deles (RIO, 2008, p. 59-60). 
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Nesta crônica sob o título Pequena Profissões
54

, João do Rio tinha no amigo chamado 

Eduardo aquele que tecia comentários a respeito das profissões invisíveis aos olhos das 

camadas mais favorecidas.  

 O dândi conquistou espaço nas artes, na imprensa e na literatura. Em 1830, apesar 

de ser uma figura de pouco destaque, já constava na imprensa francesa testemunhos de 

Eugéne Sue, de Musset além de outros a respeito do dandismo enquanto modelo de bom 

gosto. Segundo Messer Levin, a década de 1830 é de grande importância para o 

dandismo, ou seja, a partir de 1830 o dandismo ganhava   

 

forma no âmbito literário e seus adeptos não estavam interessados apenas no 

diletantismo. (...). O artista, dessa maneira, descobre seu jeito de ser tão feliz quanto o 

dândi poderoso e rico. O êxtase proporcionado pela arte se torna uma forma de 

dandismo que deixa então de ser privilégio da aristocracia para ser um veículo de 

crítica e desprezo pela vida ordinária.  (LEVIN, 1996, p. 53). 

 

 

 
 

 É na prática do dandismo que Sartre, conforme afirma Raúl Antelo, destacava a 

superiorização do Artista à medida que este se definia pela “gratuidade, a solidariedade 

mecânica e o parasitismo” (ANTELO, 1989, p. 73). Era em relação a tal prática que 

Antelo destacava a valorização pela indumentária, pelo desempenho livre e pela produção 

regular e metódica:  

 

 
 

Ao culto do Belo, o dândi opõe a toalete; ao ato de criador, empenhado e consequente, 

a performance livre e até absurda; à paixão de criar, i.e., ao metódico trabalho de 

produção, o dândi prefere a insensibilidade. Não se interessa pela invenção social. 

Deixa isso para os que acreditam na redenção social. Ele se inclina à mistificação. Não 

pratica uma ética mas inventa constantemente técnicas de separação. Ele cujo ideal 

social é a esterilidade, gera, sem parar, traços que o distingam equidistante do pobre e 

do rico (op. cit., p. 74). 

 

 

 Na verdade, o dandismo se distingue, no dizer do próprio Raúl Antelo, por ser do 

contra. O que significa afirmar que o dândi se opõe a cultura, ao pragmatismo, ao sério e 

aos valores do progresso em prol, por exemplo, da agudeza, do idealismo, da frivolidade e 
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 Crônica publicada originalmente sob o título de Profissões exóticas em 06 de agosto de 1904 para a 

Gazeta de Notícias. 
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do ideal retrô, respectivamente. É ainda neste sentido de ser do contra que Carmen Lúcia 

Tindó Secco menciona no artigo Morte e Prazer em João do Rio que ao vulgar o dândi 

opõe a individualidade; ao trabalho produtivo, opõe a ociosidade.  E mais, o dândi, 

segundo Antelo, adere ao conformismo para se opor aos grandes ideais, aceita o 

misticismo em detrimento da banalidade cotidiana e “quando a preservação do passado se 

configura valiosa para o senso comum, (...) faz uma cambalhota e se define pela mais 

ousada modernidade” (ANTELO, 1989, p. 74). O dândi vive o presente, de acordo com 

Cláudio de Sá Capuano, com intensas “marcas do passado” (CAPUANO, 1999, p. 20)
55

.  

 Raúl Antelo também comenta que Roland Barthes
56

 acreditava que o dandismo 

seguia a “lógica do vestir diverso” (ANTELO, 1989, p. 74). Além disso, destaca que a 

unidade é o sonho do dândi. Para justificar tal informação, Antelo cita o Tratado da Vida 

Elegante pertencente a Balzac onde o escritor francês faz referência à unidade: “Um dos 

dogmas de Balzac (...) é, justamente, o princípio constitutivo da unidade, ideia 

reencontrável em Baudelaire e até em Camus, para quem o dândi se unifica por via de 

estética” (op. cit., p. 74). Já no Brasil, o dandismo surge a partir da implementação da 

República e do processo de industrialização que, “além de outras consequências, resultou 

na decadência da aristocracia” (DOMINGUES, 2005, p. 31). Semelhante aos colegas 

ingleses e franceses, o aristocrata brasileiro adotou o dandismo a fim de manter sua 

posição “recém perdida” (op. cit., p. 31) na sociedade. 

 O dândi – figura presente constantemente em salões, de pose arquitetada e tom 

irônico em seus paradoxos – sob influência do ideário estético de Oscar Wilde, 

apresentava-se enquanto porta-voz do desdém pela realidade brasileira. Por meio desta 

figura, a literatura criava para si 

 

uma atmosfera elevada, tendo por parâmetro o ambiente requintado da sociedade 

burguesa. (...). A construção literária, uma vez apoiada no esteticismo do dândi, toma a 

superficialidade e o artificialismo da nova elite brasileira e faz desta a própria 

manifestação do novo artístico. No que deveria ser uma reação contra o marasmo 

literário, surge a obra de João do Rio para desviar a inércia, fazendo com que uma 

fração da vida burguesa passasse a conter a novidade tão necessária às artes.  

Os espaços de incursão do dandismo serão sentidos de imediato nas páginas de jornais 

nos quais cresciam as colunas similares ao Binóculo de Pimentel, ocupadas com os 

jantares, chás, festas e atividades de lazer. O brilho e o ritmo da vida mundana 

                                                 
55

 Segundo Capuano, o dândi se apresenta enquanto figura híbrida por ser fruto de uma sociedade baseada 

em uma antiga tradição econômica. 
56

 Escritor e crítico literário francês. 
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fundaram matérias de interesse geral com eventos que o escritor registrava na 

esperança de superar a banalidade do cotidiano burocratizado das repartições públicas 

e de aperfeiçoar a rusticidade da paisagem local. É assim que, de repente, o ócio vira 

assunto de destaque, a moda faz a notícia e os interiores das residências são 

priorizados nas descrições, porque sugerem o requinte desse gosto rebelde. Enfim, o 

fútil alimenta o inútil e o falso é refalseado (LEVIN, 1996, p. 72). 

 

 
 

 
 

 Particularmente, o dandismo nos textos de João do Rio assume a imagem de um 

homem conselheiro, tendo a vivência e a leitura como elementos primordiais para tal 

prática. É por meio destes elementos que o dândi favorece “a relação do escritor com o 

público” (op. cit., p. 76) e, ao mesmo tempo, exerce interação com assuntos a serem 

tratados, “como se fosse uma personagem neutra” (op. cit., p. 76). É como um bombo, 

palavras de Renato Cordeiro Gomes, que o cronista, se apresenta, ou seja, se publica: “seu 

corpo e sua escrita” (GOMES, 2004, p. 41).  

Além disso, Raúl Antelo
57

 ressalta que o cronista pode ser observado por dois 

âmbitos: de um lado, a Rua do Ouvidor, os salões e as futilidades da época – espaços do 

dândi e de outro, os operários, “tatuadores, tropeiros, fumadores de ópio, coristas, 

criminosos. Ora a confeitaria, ora o botequim, mas sempre a cidade e a rua” (ANTELO, 

1989, p. 15). A casa não era objeto de descrição para João do Rio, pois a mesma 

simbolizava um espaço “regrado por hierarquias de idade, sexo e condição” (op. cit., p. 

15). Já no espaço da rua, as diferenças podem se desfazer ou se anular. “Porque, 

temporalmente, a rua é o domínio da noite. Nela qualquer iluminação deriva de artifício e 

reflexão” (op. cit., p. 76), pois a legítima iluminação é a doméstica. Só “as casas têm luz 

(vida) própria e plena. Elas são o remanso pacato dos tormentosos sobressaltos da cidade. 

Sarduy: a casa é o lugar do Mesmo; a cidade, o do Outro” (op. cit., p. 76). 
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 Citando Helena Parente Cunha. 
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CAPÍTULO 2: 

 

JOÃO DO RIO E SUAS IMPRESSÕES 

SOBRE AS RUAS DA CIDADE 

 

 

 

Não tive e não terei nunca a 

segurança d’alma capaz do êxtase 

que é não absorver e deixar-se 

absorver, vibrar como átomo no todo 

não desejando guiar o todo – 

máxima perfeição do verbo admirar.  

 

          João do Rio 

 

João do Rio pelas ruas da cidade 

 

 

 “Eu amo a rua” (RIO, 2008, p. 28). Por meio desta curta frase, João do Rio 

expressa esse sentimento “de natureza toda íntima” (op. cit., p. 28), mas, ao mesmo 

tempo, absoluto e exagerado pela rua. Julgando ter razões que o levassem a acreditar que 

tal sentimento fosse partilhado por todos, o cronista destaca que o amor pela rua “resiste 

às idades e às épocas” (op. cit., p. 28). Para João do Rio, os “séculos passam, deslizam, 

levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das 

gerações cada vez maior, o amor pela rua” (op. cit., p. 28). 

A “rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo” (op. cit., p. 30). Nos 

calçamentos, por exemplo, há suor de trabalhadores e, até mesmo, em cada casa que se 

ergue, há o esforço de muitos pedreiros. Nas palavras do próprio cronista: “Há suor 

humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço 

exaustivo de muitos seres, e haveis de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras 
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para as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopeia tão triste que pelo ar parece 

um arquejante soluço” (RIO, 2008, p. 30). A rua vivencia e reflete a miséria da criação, 

tornando-se, consequentemente, “a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora 

das obras humanas” (op. cit., p. 30).  

A rua inventa histórias para divertimento ou engano e também cria trivialidades 

como provérbios – anexins, brocardos, rifões. A rua “desvaria à noite, treme com a febre 

dos delírios, para ela como para as crianças a aurora é sempre formosa” (op. cit., p. 30). E 

mais, ainda segundo João do Rio, a rua faz as celebridades e as revoltas, criando um tipo 

universal:  

 

tipo que vive em cada aspecto urbano, em cada detalhe, em cada praça, tipo diabólico 

que tem, dos gnomos e dos silfos das florestas, tipo proteiforme, feito de risos e de 

lágrimas, de patifarias e de crimes irresponsáveis, de abandono e de inédita filosofia, 

tipo esquisito e ambíguo com saltos de felino e risos de navalha, o prodígio de uma 

criança mais sabida e cética que os velhos de setenta invernos, mas cuja ingenuidade é 

perpétua, voz que dá o apelido fatal aos potentados e nunca teve preocupações, 

criatura que pede como se fosse natural pedir, aclama sem interesse, e pode rir, 

francamente, depois de ter conhecido todos os males da cidade, poeira d’ouro que se 

faz lama e torna a ser poeira — a rua criou o garoto! (op. cit., p. 30). 

 

 

Assim como Balzac, Poe e Dickens, João do Rio percebe o que a rua produz e por 

isso sai em busca dos aspectos humanos. Para João do Rio, as ruas mostram-se tão 

humanas que umas acabam entrando em conflito com outras. Malandros e garotos de uma 

rua que olham para os de outra como olham para seus inimigos são citados por João do 

Rio como exemplo disso. Aliás, as ruas, insensíveis à dor ou mesmo às emoções, 

apresentam-se, muitas vezes, como  

 

a obsessão em que se condensam todas as nossas ambições. O homem, no desejo de 

ganhar a vida com mais abundância ou maior celebridade, precisava interessar à rua. 

Começou pois fazendo discursos em plena ágora, discursos que, desde os tempos mais 

remotos aos meetings contemporâneos da estátua de José Bonifácio, falam sempre de 

coisas altivas, generosas e nobres. Um belo dia, a rua proclamou a excelente verdade: 

que as palavras leva-as o vento. (op. cit., p. 45). 
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Segundo Chirley Domingues e Marcelo Alves, João do Rio foi o escritor do início 

dos anos 1900 que melhor captou a nova realidade da rua. Na verdade, não apenas uma 

única realidade, mas realidades que refletem as mudanças e as consequências da 

implementação da nova urbe carioca: de um lado “as favelas, o comércio de ópio, a 

prostituição, a miséria, os presídios” (DOMINGUES e ALVES, 2005, p. 167) e de outro, 

“os cafés, os clubs, os music halls, o luxo da high society” (op. cit., p. 167). Realidades 

distintas entre si, mas que, ao mesmo tempo, têm na rua uma característica em comum: 

um espaço de contato frequente e de “troca intensa de experiências” (op. cit., p. 167). 

  Por definição dos dicionários, a rua – palavra derivada do latim ruga, ‘sulco’
58

 – é 

o “espaço entre as casas e as povoações por onde se anda e passeia” (RIO, 2008, p. 28-

29). É simplesmente “um alinhado de fachadas, por onde se anda nas povoações” (op. cit., 

p. 29). A rua, todavia, é mais do que isso para João do Rio: é “um fator da vida das 

cidades” (op. cit., p. 29). A rua é a condição para existência das cidades modernas. As 

ruas têm alma: 

 

 

Oh! sim, as ruas têm alma! Há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, ruas 

nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames, ruas sem história, ruas tão 

velhas que bastam para contar a evolução de uma cidade inteira, ruas guerreiras, 

revoltosas, medrosas, spleenéticas, snobs, ruas aristocráticas, ruas amorosas, ruas 

covardes, que ficam sem pinga de sangue... 

Vede a Rua do Ouvidor. É a fanfarronada em pessoa, exagerando, mentindo, tomando 

parte em tudo, mas desertando, correndo os taipais das montras1 à mais leve sombra 

de perigo. Esse beco inferno de pose, de vaidade, de inveja, tem a especialidade da 

bravata. (...).  

A Rua da Misericórdia, ao contrário, com as suas hospedarias lôbregas, a miséria, a 

desgraça das casas velhas e a cair, os corredores bafientos, é perpetuamente 

lamentável. Foi a primeira rua do Rio. Dela partimos todos nós, (...). 

Há ruas que mudam de lugar, cortam morros, vão acabar em certos pontos que 

ninguém dantes imaginara — a Rua dos Ourives; há ruas que, pouco honestas no 

passado, acabaram tomando vergonha — a da Quitanda. (...). 

Há entretanto outras ruas, que nascem íntimas, familiares, incapazes de dar um passo 

sem que todas as vizinhas não saibam. (...). 

Há ruas que têm as blandícias de Goriot e de Shylock para vos emprestar a juro, para 

esconder quem pede e paga o explorador com ar humilde. (...). 

Há ruas oradoras, ruas de meeting (...) (op. cit., p. 34-37). 

 

 

 

 A rua representa o elemento determinante da cidade “com todos os atributos 

vindos da alma” (LEVIN, 1996, p. 139).  A rua é o espaço público partilhado por todos os 
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 Conforme informação do próprio João do Rio contida em A rua. 
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tipos sociais que nela transitam (cf. GOMES, 1996, p. 67). É o espaço da pluralidade e 

também da diferença (cf. op. cit., p. 67). É o espaço onde relações são construídas e/ou 

estabelecidas (cf. RODRIGUES, 2000, p. 107). É o espaço onde hábitos e valores são 

instituídos (cf. op. cit., p. 107). Para João do Rio, é nas grandes cidades que a rua cria o 

seu tipo, “a plasmar o moral dos seus habitantes, a inocular-lhes misteriosamente gostos, 

costumes, hábitos, modos, opiniões políticas” (RIO, 2008, p. 41). 

 Seja uma pequena ruela seja uma grande avenida, a rua é o espaço onde os 

desgraçados 

 

 

não se sentem de todo sem o auxílio dos deuses enquanto diante dos seus olhos uma 

rua abre para outra rua. A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos miseráveis 

da arte. (...). A rua é generosa. O crime, o delírio, a miséria não os denuncia ela. A rua 

é a transformadora das línguas. Os Cândido de Figueiredo do universo estafam-se em 

juntar regrinhas para enclausurar expressões; os prosadores bradam contra os Cândido. 

A rua continua, matando substantivos, transformando a significação dos termos, 

impondo aos dicionários as palavras que inventa, criando o calão que é o patrimônio 

clássico dos léxicons futuros. A rua resume para o animal civilizado todo o conforto 

humano. Dá-lhe luz, luxo, bem-estar, comodidade e até impressões selvagens no 

adejar das árvores e no trinar dos pássaros (op. cit., p. 29-30). 

 

 

 Enfim, é a partir da rua que João do Rio escreve seus livros. Como destaca Helena 

Parente Cunha, as cenas representadas nos textos do cronista ou se “passam na rua” 

(CUNHA, 1983, p. 04) ou são “um prolongamento da rua, como confeitarias, clubes, 

bares, cafés, restaurantes” (op. cit., p. 04). A rua, segundo a autora de João do Rio: o 

escritor e a paixão da rua, revela o mundo com seus imprevistos e suas paixões. É na rua 

que João do Rio encontra matéria para seus escritos, pois é na “rua que encontramos 

novidade, movimento, ação” (op. cit., p. 04). No dizer de Renato Cordeiro Gomes, a rua – 

símbolo “da cidade fervilhante” (GOMES, 1996, p. 68), “do viver moderno” 

(RODRIGUES, 2000, p. 107) – transforma-se em ambiente de trabalho para o cronista. 

Isto é, a rua passa a ser “foco de observação” (GOMES, 1996, p. 68) para João do Rio. 

  É a partir da rua que João do Rio escreve a respeito dos cenários em processo de 

afastamento dos centros urbanos: “o crime, a miséria, o delírio, os mistérios, as artes e 

tradições populares” (op. cit., p. 68). Afastamento em decorrência do projeto de 

modernização organizado por Pereira Passos. É a partir da rua que Helena Parente Cunha 

ressalta que João do Rio desponta enquanto escritor por excelência. Em outras palavras, é 
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a partir da rua que João do Rio pode ser reconhecido como cronista original que “colhe os 

assuntos responsáveis pela renovação não só jornalística como também literária” 

(GOMES, 1996, p. 138). 

 

 

Novas ruas, nova cidade 

 

 

  A partir das ruas, Charles Baudelaire destacava as transformações
59

 coordenadas 

pelo Barão Haussmann. Este, por determinação de Napoleão III, criou vias largas – os 

bulevares – para melhor circulação do tráfego
60

. Além disso, contribuiu para construção 

de grandes edifícios e monumentos, embelezando ainda mais a cidade e, ao mesmo 

tempo, expulsando a classe trabalhadora para as periferias de Paris. Dessa forma, a cidade 

que se modernizava estava presente nas poesias de Baudelaire: 

 

(...) 

 

Fecundou-me de súbito a fértil memória, 

Quando eu cruzava o novo Carrossel. 

Foi-se a velha Paris (de uma cidade a história 

Depressa muda mais que um coração infiel); 

 

(...) 

 

Paris muda! mas nada em minha nostalgia 

Mudou! novos palácios, andaimes, lajedos,  

Velhos subúrbios, tudo em mim é alegoria, 

E essas lembranças pesam mais do que rochedos. 

 

(...) 

Em alguém que perdeu o que o tempo não traz 

Nunca mais, nunca mais! nos que mamam da Dor 

E das lágrimas bebem qual loba voraz! 

Nos órfãos que definham mais do que uma flor! 

 

Assim, a alma exilada à sombra de uma faia, 

Uma lembrança antiga me ressoa infinda! 
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 Realizadas a partir de 1853 pelo então prefeito e barão Georges-Eugène Haussmann – conhecido apenas 

como Barão Haussmann. 
60

 Problema este ocasionado pelo aumento considerável da população urbana em decorrência da chegada 

das indústrias modernas à capital da França. 
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Penso em marujos esquecidos numa praia... 

Nos párias, nos galés, nos vencidos... e em outros mais ainda!  

(BAUDELAIRE, 2006, p. 301-305). 

 

 
 

 

 Por meio de certo saudosismo, o poeta inicia o poema “O Cisne”: “Foi-se a velha 

Paris” (op. cit., p. 301). Ao referir-se a sua Paris de outrora, Charles Baudelaire, 

ressaltava uma nova cidade reconstruída sob o prisma das reformas urbanas: “Paris muda! 

(...) / Mudou! novos palácios, andaimes, lajedos, / Velhos subúrbios, (...), / (...)” (op. cit., 

p. 303). Casebres ultrapassados, antigas ruas e velhos bairros passavam a dar lugar às 

largas alamedas, jardins e praças em uma Paris remodelada
61

. Em suas poesias, Charles 

Baudelaire reconhecia a transitoriedade do tempo que transforma rapidamente o presente 

em passado.  

 Como assegura Orna Messer Levin, os conceitos introduzidos por Baudelaire 

transcendem à poesia. Daí, a “entrada em massa dos traços decadentistas na prosa” 

(LEVIN, 1996, p. 37). Adeptos de Baudelaire exploravam o sensualismo perverso e os 

desequilíbrios nervosos
62

. 

 

 
O uso da tendência perversa, concebida dentro mesmo da formação familiar das 

personagens, acarretou diferentes reinterpretações da ideia de decadência. Levantadas 

ao extremo, as heranças familiares, as características neurastênicas e o comportamento 

anti-social geraram uma série volumosa de transgressões inexistentes na obra poética 

de Baudelaire, onde a perversão, relacionada ao conceito de decadência, é vista antes 

no sentido metafísico, como uma confirmação da maldade presente em toda parte. No 

caso da prosa, porém, o elemento transgressor, desenvolvido em cima de uma neurose 

individual, se instalou no desvio sexual ou religioso, cuja causa se explicava pelo 

desequilíbrio da psique (op. cit., p. 37)
63

. 
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  Baudelaire destacava em suas poesias as mudanças referentes não só às construções de bulevares, mas à 

estabilização do trabalho assentado no processo industrial. 
62

  Tal exploração caracterizava os heróis da prosa. 
63

   De acordo com Orna Messer Levin, a importância de Baudelaire se faz por uma técnica cuidada, em que 

a inspiração é deliberada e controlada. Ainda segundo Levin, Charles Baudelaire introduziu novas 

metáforas, produziu efeitos a partir das imagens e do uso de uma sintaxe não-ortodoxa. Morbidez, 

mulheres, amor, cidade firmaram seu estilo enquanto poeta. Já em relação à prosa, Huysmans imprimiria as 

feições estilísticas. Os “neologismos, os maneirismos e a justaposição de vocábulos da língua clássica aos 

termos estrangeiros, à gíria e aos epítetos vulgares criaram soluções inusitadas e despertaram os sentimentos 

de indignação.” (LEVIN, 1996, p. 47). 
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  Inspirados em Haussmann e Baudelaire, Pereira Passos e João do Rio traçavam, 

respectivamente, suas trajetórias de vida. Pereira Passos desejava transformar a cidade 

carioca em espelho do novo governo que se consolidava no Brasil: a República. Com isto, 

toda a população carioca assistiria a uma verdadeira metamorfose do espaço público. Era 

“a ‘regeneração’ da cidade, e por extensão, do país, na linguagem dos cronistas da época” 

(SEVCENKO, 1983, p. 30). Embora tenha sido escolhido para sediar o novo regime, o 

Rio de Janeiro ainda apresentava aspectos coloniais, não correspondendo ao modelo de 

urbanização já implementado nas grandes cidades europeias. Ruas 

 

estreitas, velhos edifícios, esgoto a céu aberto, comércio ambulante de produtos de 

péssima qualidade e uma população de maltrapilhos e mal-educados era o que 

caracterizava a Capital da República Federativa do Brasil ao nascer do novo século. 

Com a Abolição da escravatura e a Proclamação da República, nas últimas décadas do 

século XX, muda-se o enredo da história política e social do país, mas o cenário e os 

figurinos continuam os mesmos. Apesar de já viver sob o comando de republicanos, o 

Rio de Janeiro ainda sofria os reflexos da mentalidade imperial (DOMINGUES, 2005, 

p. 22). 

 

 

O Rio de Janeiro passaria, então, a ser palco de um projeto administrado pelo 

próprio Pereira Passos com a colaboração de Francisco Bicalho
64

, Lauro Müller
65

, Paulo 

de Frontin
66

 e Oswald Cruz
67

: o famoso Projeto ‘bota-baixo’. Tudo que representasse 

atraso ou apresentasse feições do passado colonial deveria ser demolido para que a ordem 

e o desenvolvimento pudessem ser representados. Tratava-se de expulsar ou eliminar 

marcas da velha cidade, transformando-a na “cosmópolis da Belle Époque” (BULHÕES, 

2007, p. 103). A imagem do Rio de Janeiro enquanto cidade insalubre e insegura 

composta por uma população “de gente rude plantada bem no seu âmago, vivendo no 

maior desconforto, imundície e promiscuidade” (SEVCENKO, 1983, p. 29) precisava ser 

                                                 
64

 Sob a presidência de Rodrigues Alves e o governo municipal de Pereira Passos, foi engenheiro 

responsável pela modernização do Porto do Rio de Janeiro a fim de melhorar a distribuição de mercadorias 

do mesmo para a cidade. 
65

 Ministro dos Transportes e Obras Públicas no Governo de Rodrigues Alves, ficou conhecido pela 

construção da Boulevard Avenida Central – renomeada Rio Branco em 1912. 
66

 Engenheiro no Governo de Rodrigues Alves, chefiou o planejamento e a construção da Avenida Rio 

Branco. 
67

  Médico higienista responsável pelo saneamento da cidade e também pelo combate a febre amarela e 

outras doenças epidêmicas como peste bubônica e varíola que assolavam o Rio de Janeiro no início do 

século XX.  
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desfeita para que uma nova imagem da cidade e, consequentemente, do Brasil fosse 

divulgada. 

O aburguesamento da sociedade carioca aos moldes europeus, mais precisamente 

franceses, representa esta nova imagem. Para o Brasil, Paris, no dizer de Marcelo Alves, 

era modelo de civilização moderna na chegada do século XX. Ainda segundo Alves, não 

haveria problema algum parodiar a expressão o “Rio civiliza-se” por o “Rio afrancesa-

se”. Cumpria-se seguir padrões e ritmos europeus a fim de abolir “o paladar artístico 

apurado, os ideais éticos e mesmo a compostura discreta e cortês da elite que a precedera” 

(SEVCENKO, 1983, p. 38).  Ao “estilo do mestre-de-obras
68

, elaborado e transmitido de 

geração a geração desde os tempos coloniais, constituindo-se ao fim em uma arte 

autenticamente nacional, sobrepôs-se o Art-Nouveau rebuscado dos fins da Belle Époque” 

(op. cit., p. 31). Como consequência, casas levantadas por “antigos mestres-de-obras de 

duradoura tradição na cidade” (GOMES, 1996, p. 16) eram substituídas por uma nova 

edificação identificada com a vida parisiense.   

Assistia-se à “transformação do espaço público, do modo de vida e da mentalidade 

carioca, segundo padrões totalmente originais; e não havia quem se lhe pudesse opor” 

(SEVCENKO, 1983, p. 30). Na opinião de Ferreira da Rosa
69

, por exemplo, Pereira 

Passos renovou de forma extraordinária a cidade carioca: o “Dr. Pereira Passos operou o 

milagre da transformação: corrigiu hábitos grotescos, e substituindo ruas hediondas por 

outras belas, inteiramente novas. Os cariocas estão mudando de cidade, sem mudar de 

território”
70

. Uma dessas mudanças refere-se à demolição de velhos casarões coloniais 

e/ou imperiais até então sem nenhuma infra-estrutura adequada. Quase todos 

transformados em cortiços ou pensões baratas: “pardieiros em que se abarrotava grande 

parte da população pobre, a fim de que as ruelas acanhadas se transformassem em amplas 

avenidas, praças e jardins, decorados com palácios de mármore e cristal e pontilhados de 

estátuas importadas da Europa” (op. cit., p. 30). Como afirma Nicolau Sevcenko, a 

demolição dos antigos casarões gerou uma grave crise habitacional que “elevou 

brutalmente os aluguéis” (op. cit., p. 34). 

                                                 
68

 No que se refere aos mestres-de-obras, “elemento popular e responsável por praticamente toda edificação 

urbana até aquele momento” (SEVCENKO, 1983, p. 31), estes não correspondiam mais aos interesses da 

elite carioca, passando a ser substituídos por novos arquitetos de formação acadêmica.  
69

 Foi escritor, jornalista e historiador. Publicou um trabalho sobre a cidade carioca sob o título “Memorial 

do Rio de Janeiro - passagens, fatos, narrativas de acontecimentos, vida e progresso da cidade em meio 

século (1878-1928)”. 
70

 Trecho extraído da matéria escrita para Revista Kosmos em fevereiro de 1905. 
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Assim, restavam aos pobres apenas os subúrbios e os morros que cercavam a 

cidade. Na verdade, os morros tornaram-se moradas para grande parte da população. 

Moradas compostas por poucos objetos e construídas, muitas vezes, de “caixotes de 

madeira – das mercadorias européias – pedaços reaproveitáveis dos escombros” 

(MAROCHI, 2005, p. 64). Segundo Orna Messer Levin, as ordens de despejo 

representaram um duro golpe para os “desempregados, trabalhadores de rua, 

intelectuais
71

, artistas, donos de pequenos estabelecimentos ou de quiosques” (LEVIN, 

1996, p. 23). Entre tantas mudanças desfavoráveis a grande parte da população, uma 

campanha de ‘caça aos mendigos’ foi realizada pela imprensa da época. Na verdade, uma 

série de campanhas que visava à “eliminação de esmoleres, pedintes, indigentes, ébrios, 

prostitutas e quaisquer outros grupos marginais das áreas centrais da cidade” 

(SEVCENKO, 1983, p. 34).  

Todavia, ainda segundo Marochi, à camada mais favorecida – composta por 

comerciantes, fazendeiros e políticos – cabia um clima de euforia, pois as transformações 

lideradas por Pereira Passos beneficiavam esta camada social. Transformações que 

também beneficiavam o centro do Rio de Janeiro – o coração da cidade. 

 

Quatro princípios fundamentais regeram o transcurso dessa metamorfose, (...): a 

condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória à sociedade tradicional; a 

negação de todo e qualquer elemento de cultura popular que pudesse macular a 

imagem civilizada da sociedade dominante; uma política rigorosa de expulsão dos 

grupos populares da área central da cidade, que será praticamente isolada para o 

desfrute exclusivo das camadas aburguesadas; e um cosmopolitismo agressivo, 

profundamente identificado com a vida parisiense (op. cit., p. 30).   

 

Além das várias modificações na edificação urbana, outras mudanças 

influenciaram a reestruturação da cidade carioca conforme ressalta Orna Messer Levin. 

Aumento significativo de mão-de-obra, crescimento populacional-demográfico oriundo 

do êxodo rural e da imigração e melhoramento dos principais meios de transporte que 

atravessavam todo o país são exemplos disso. Enquanto maior centro financeiro e político 

do país, o Rio de Janeiro presenciou o distanciamento entre a elite e o cotidiano da 

                                                 
71

  Na verdade, uma pequena minoria de intelectuais, no dizer Orna Messer Levin, mostrava-se atônito com 

a modernização adotada pelas elites: a “entrada compulsaria dos hábitos e do gosto burguês, cada vez mais 

transparente no padrão de aformoseamento da cidade” (LEVIN, 1996, p. 23). 
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população como também o desequilíbrio entre os sexos pela presença maciça de homens 

em busca de empregos na cidade.  

 

 

Segundo o recenseamento de 1906, havia na capital federal 811.433 habitantes, sendo 

que 200.000 pessoas viviam à margem, entre elas desocupados, vadios, mendigos e 

menores abandonados. (...). 

Em 1881, o Rio de Janeiro já contava com 1.331 estalagens, 18.866 quartos de 

aluguel, onde se amontoavam 46.680 pessoas. A precariedade das casas de cômodos e 

dos cortiços levou o governo a tentar regulamentar as atividades dessas casas de 

aluguel. No entanto, as exigências decretadas não condiziam com as possibilidades 

reais da população, não chegando sequer a serem implementadas (LEVIN, 1996, p. 

21). 

 

 

Combates aos problemas básicos de saneamento básico
72

 e de higienização foram 

outros projetos que afetaram sobremaneira a vida das camadas sociais da nova metrópole 

que emergia. Para Messer Levin, eram necessárias ações de abastecimentos de água que 

se mostravam sem solução desde a última década de 1800 e também a obrigatoriedade da 

vacinação nos habitantes a fim de evitar doenças epidêmicas. Áreas pantanosas, por 

exemplo, “faziam da febre tifóide, impaludismo, varíola e febre amarela, endemias 

inextirpáveis” (SEVCENKO, 1983, p. 28). Além da reforma sanitária, foi ordenado à 

população sem teto, 

 

 

seu recolhimento à Casa de Detenção. Desempregados, capoeiras, jogadores de bicho, 

curandeiros, feiticeiros, membros do candomblé, participantes do Carnaval e das festas 

de Judas foram perseguidos, acusados de provocarem a desordem, de vadiarem e 

cometerem contravenções. Aquele bando de desocupados e a população carente em 

geral tornaram alvo fácil da polícia (LEVIN, 1996, p. 21).  

 

 

O aburguesamento da paisagem carioca também se fazia pela recriminação de 

manifestações culturais. Em relação ao Carnaval, a presença de arlequins, pierrôs e 

colombinas surgia, segundo Sevcenko, em oposição aos batuques, aos cordões, às 

pastorinhas e às fantasias populares como índios e cobras vivas. Não só o Carnaval, mas 

                                                 
72

 Como mencionado por Orna Messer Levin, a fim de promover o saneamento público na cidade carioca, 

ordens de despejo passavam a ser liberadas, gerando terror nos cidadãos e, consequentemente, protestos 

entre as diversas camadas da população.  
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outras manifestações populares foram proibidas como as festas de Judas, do Bumba-meu-

boi e da Glória além de manifestações populares e também religiosas como a prática de 

candomblé. Mostrava-se,  

 

pois, como natural, a proibição das festas de Judas e do Bumba-meu-boi, os 

cerceamentos contra a festa da Glória e o combate policial a todas as formas de 

religiosidade popular: líderes messiânicos, curandeiros, feiticeiros etc... As 

exprobações contra as barraquinhas de São João no Rio vão de par, nas crônicas 

diárias, com os elogios aos cerceamentos à festa da Penha em São Paulo. As 

autoridades zelam na perseguição aos candomblés, enquanto João Luso, nas crônicas 

dominicais do Jornal do Comércio, manifesta o seu desassossego com a popularização 

crescente desse culto, inclusive dentre as camadas urbanizadas (SEVCENKO, 1983, p. 

33).       

 

Muitos habitantes se mostravam descontentes com o “abandono das demais 

regiões, que permaneciam esburacadas e sem calçamento” (LEVIN, 1996, p. 22).  Além 

disso, a destruição de pensões baratas e cafés
73

 afetavam a vida de grupos boêmios do 

centro da cidade. Grupos que se fizeram presentes em discussões abolicionistas e 

republicanas. À medida que cafés passavam pela política de modernização de Pereira 

Passos, encontros da intelectualidade carioca eram desfeitos.   

 

O coração da cidade ficara até então numa área circunscrita pelas ruas do Ouvidor e 

Gonçalves Dias, região de grande trânsito para onde confluíam os bondes vindos de 

Botafogo, das Laranjeiras e da Gávea. Ali floresceram as confeitarias, casas de chá e 

café decoradas com mármores, cristais e louças inglesas. Uma freguesia elegante 

ocupava as mesas do Café Paris, do Café Globo, do Café Londres e do Café do Rio, 

bastante conhecido por ter concentrado os grupos jacobinos. 

Nesse tempo, as modinhas chorosas, o tango e o maxixe, seguindo aquele mesmo surto 

de remodelação das fachadas da cidade, substituíam as antigas melodias da colônia. As 

composições de Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth traziam os novos compassos 

musicais para dentro dos cafés, alegrando fregueses dos mais desconhecidos aos mais 

ilustres (op. cit., p. 22). 
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 Casas comerciais deveriam ser remodeladas ou construídas de acordo com “o estilo de vida que as elites 

desejavam imprimir ao País” (LEVIN, 1996, p. 23). Dessa forma, balcões e mesinhas eram substituídos por 

“montras envidraçadas e luminárias modernas” (op. cit., p. 23). 
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Era nos cafés, confeitarias e salões que se fazia a boêmia. Para Cristiane Costa, 

esta boêmia dividia-se em dois grupos
74

: a dourada e a marginalizada. O primeiro grupo 

era constituído pela aristocracia literária enquanto o segundo grupo representava o 

“exército de reserva da literatura” (COSTA, 2005, p. 63). O que significa dizer que, os 

Cafés eram divididos em pequenos grupos. Escritores consagrados ou iniciantes com 

futuro promissor frequentavam a Colombo e os desconhecidos, por sua vez, se reuniam 

no Café Papagaio
75

 que fechou suas portas para abertura de outros estabelecimentos. 

Quanto a João do Rio, o Café Rio
76

 representava sua primeira experiência boêmia (cf. 

EDMUNDO, 2003, p. 309). Aquele “que almoça a sós, junto à escrivaninha do gerente, 

rodeado de livros e de jornais franceses, é o João do Rio. Exibe importância, dessora 

respeito, no olho sombrio e bambo o monóculo de cristal, um monóculo atrevido e 

irritante, que anda a pedir represálias” (op. cit., p. 314). Lá, sentado à mesa do Café
77

, o 

cronista observava os transeuntes que circulavam pela nova urbe e, muitas vezes, 

praticava sua eloquência. Mais tarde, “foi expulso. Não possuía dinheiro, era freguês de 

palitos” (RODRIGUES, 2000, p. 35).  

Já no Café Paris
78

, João do Rio mantinha contato com figuras ilustres como Helios 

Seelinger, Gustavo Santiago, Trajano Chacon, Luís de Castro e tantos outros. No entanto, 

como o próprio Luís Edmundo descreve, nem todos aqueles que frequentavam o Café 

Paris demonstravam apreço pelo cronista:  

 

Chega João do Rio, que ainda não é o cavalheiro smart dos tempos áureos das edições 

do Garnier, mas um simples repórter da Gazeta de Notícias, com o seu veston 

modesto, as suas botas cambaias e aquele chapéu-coco que está na caricatura do Gil. 

Já traz, no entanto, espetado ao canto do olho míope, o monóculo de cristal, mostra 

polainas, e, no lábio grosso e bambo, o indefectível charuto. 

É expansivo, é alegre, é cortês, é sociável. Entra no café sorrindo, saudando a todos. E 

todos lhe respondem, com sorrisos... Cortesias hipócritas! No fundo, João do Rio não 

tem amigos. Todos o atacam. Todos o detestam. Todos. Negam-lhe tudo, a começar 

pelo talento que, sem favor algum, é o mais robusto e o mais fecundo entre os da sua 

geração. 

Ele passa e ouve-se que sussurram: 

                                                 
74

 Para Nicolau Sevcenko, a remodelação do espaço urbano acabou com a infra-estrutura composta de 

pensões, restaurantes e confeitarias baratas que sustinha a boemia na cidade do Rio de Janeiro. 
75

 Locais como o Café Papagaio, por exemplo, animaram por muitos anos as conversas de escritores e 

jornalistas tais como Calixto Cordeiro, Olegário Mariano, Luiz Peixoto, Lima Barreto, Coelho Neto, o 

próprio João do Rio e outros. 
76

 Localizado no coração da cidade entre cruzamento da Rua do Ouvidor com a Rua Gonçalves Dias, 

(EDMUNDO, 2003, p. 309). 
77

  Para Luís Edmundo, o Café Rio era um viveiro de jacobinas. 
78

  Situado no Largo da Carioca. 
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__ É uma besta! 

__ Não tem gramática. 

__ Lê e não digere. 

__ Vive a pastichar os escritores franceses. 

Só? Não. Vão-lhe à vida privada. Atacam-lhe a honra. Afundam-no na lama! 

__ Pois não sabias? Ora essa! Uma coisa que todo mundo sabe! 

E ele sorri, no entanto, superior e displicente, a todas essas misérias e torpezas, com 

um sorriso que nos faz mal, por que é sorriso falso e procurado, um sorriso de 

máscara, como que feito de papelão ou de pano... 

 (EDMUNDO, 2003, p. 358-359). 

 

 

 

 

 Além dos Cafés, as influências galicistas atingiram os salões da alta sociedade, os 

clubes e os teatros. Especificamente em relação ao teatro, o número de “troupes 

estrangeiras” – francesas, italianas, espanholas ou portuguesas – que aqui desembarcaram 

era impressionante. Apesar da precariedade dos teatros, na verdade, casas sem o menor 

conforto, as troupes faziam longas paradas pelo Brasil em virtude do grande número de 

público nos espetáculos. O “carioca do começo do século ama particularmente o teatro. E 

o frequenta com a maior assiduidade” (NEEDELL, 1993, p. 161). Assistir aos espetáculos 

de companhias estrangeiros era sinônimo de status e civilização para elite carioca. Os 

“espetáculos em si eram secundários. O que importava mesmo era a ostentação e o luxo 

da plateia, assim como as relações que esta proporcionava” (DOMINGUES, 2005, p. 27).  

 Outra grande influência refere-se às obras de alargamento de ruas ou mesmo 

construções de avenidas. Como afirma Eliete Marochi, a inauguração da Avenida Central 

– atual Rio Branco – representava o progresso. Marco “triunfal e simbólico do 

empreendimento civilizador e progressista” (MAROCHI, 2005, p. 63) do prefeito Pereira 

Passos. Marco “inicial da transfiguração urbana da cidade do Rio de Janeiro” 

(SEVCENKO, 1983, p. 30). Para Marochi e também para Sevcenko, a Avenida Central 

era o cenário ideal para o desfile da classe burguesa ávida pelo consumo de produtos 

típicos de Paris. Nas “sacadas dos prédios, a perspectiva delineava a extensão da 

Avenida” (MAROCHI, 2005, p. 63).  Prédios de “arquitetura eclética” (SEVCENKO, 

1998, p. 545) que ofereciam maior pompa a Avenida. A Avenida Central, “como se vê, 

operava como o principal índice simbólico da cidade, irradiando com suas fachadas de 

cristal e mármore, suas vitrines cintilantes, os modernos globos elétricos da iluminação 

pública, os faróis dos carros e o vestuário suntuoso dos transeuntes, mudanças profundas 

na estrutura da sociedade e cultura” (op. cit., p. 545). 
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A ampliação de ruas e abertura de avenidas facilitou a circulação de mercadorias 

provenientes ou destinadas aos Portos. A Avenida Central, por exemplo, desembocava no 

mar, “de onde desembarcavam toda a sorte de mercadorias provinda das capitais 

europeias. Toda essa sorte de mercadorias entrava no país com o firme propósito de 

realizar o grande sonho de consumo das camadas mais abastardas da população da 

cidade” (MAROCHI, 2005, p. 63). A construção da Avenida causou grande impacto nos 

habitantes da cidade. Tal impacto, segundo Nicolau Sevcenko, foi motivado pelo novo 

aparato técnico adotado, permitindo, “como num passe de mágica” (SEVCENKO, 1998, 

p. 545), uma rápida mudança quanto ao “aspecto da área central” (op. cit., p. 546). Essa 

mágica se devia ao uso da eletricidade que tanto possibilitou a remoção dos escombros 

provenientes das demolições, promovendo, ao mesmo tempo, a “recepção de novos 

materiais” (op. cit., p. 546).  

No que se refere às obras portuárias, a revigoração do Porto do Rio de Janeiro 

tornou-se símbolo de progresso da cidade e do Brasil uma vez que navios de grande porte 

não podiam atracar no antigo terminal portuário
79

: 

 

 

Em uma das formosas enseadas, em que se recorta o litoral acidentado da vasta e 

profunda Bahia da Guanabara, perfeitamente abrigada contra os ventos reinantes e a 

agitação que vem do mar, surgirão dentro em poucos anos em importante grandeza as 

obras de melhoramento já contratadas, as quais com o desenvolvimento, que se 

antolha imprescindível em futuro não longínquo, colocarão o porto do Rio de Janeiro 

em lugar proeminente entre os grandes portos do mundo (Revista Kosmos em 

fevereiro de 1904)
80

. 

 

 

Na verdade, a revitalização do Porto representava o desenvolvimento comercial do 

país como um todo, ampliando a arrecadação fiscal e atraindo mão de obra imigrante
81

. 

Tal revitalização possibilitava também a chegada de toda sorte de objetos e informações 

como  

 

                                                 
79

  Este problema gerava uma forma lenta e dispendiosa de transbordo (SEVCENKO, 1983, p. 28). 
80

  Inauguradas em 1 de maio de 1905 como informado na Revista Kosmos. 
81

  Tal captação fazia-se necessária, pois o Brasil encontrava-se em crise de mão-de-obra desde a Abolição 

da Escravatura. 
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os menores detalhes do cotidiano do Velho Mundo. E os navios europeus, 

principalmente franceses, não traziam apenas os figurinos, o mobiliário e as roupas, 

mas também as notícias sobre as peças e livros mais em voga, as escolas filosóficas 

predominantes, o comportamento, o lazer, as estéticas e até as doenças, tudo enfim que 

fosse consumível por uma sociedade altamente urbanizada e sedenta de modelos de 

prestígio (SEVCENKO, 1983, p. 36). 

 

 

Para Rodrigues Alves, as obras de melhoramento do Porto deveriam estar 

associadas a aberturas de avenidas. Por isso, construções de largas alamedas como Beira-

Mar, Boulevard Avenida Central, do Cais
82

 e do Mangue
83

 estavam inseridas no projeto 

urbanístico de Pereira Passos. Tais avenidas ligariam o Porto do Rio de Janeiro aos 

centros comerciais para melhor distribuição de mercadorias às várias partes da cidade. As 

“ruelas estreitas, recurvas e em declive, típicas de uma cidade colonial” (RIO, 2008, p. 

28) que atrapalhavam a comunicação entre o porto, as ferrovias e o comércio de atacado e 

varejo deixariam de existir. Daí, a necessidade de abertura de novas ruas e outras vias de 

trânsito público, ou seja, a “necessidade de alargamento das grandes colmeias sociais, de 

interesses comerciais” (op. cit., p. 33). Desta necessidade, segundo João do Rio, surgem 

novas ruas. 

 

Um belo dia, alinha-se um tarrascal, corta-se um trecho de chácara, aterra-se lameiro, e  

aí está: nasceu mais uma rua. Nasceu para evoluir, para ensaiar primeiros passos, para 

balbuciar, crescer, criar uma individualidade. Os homens têm no cérebro a sensação 

dessa semelhança, e assim como dizem de um rapagão: 

— Quem há de pensar que vi este menino a engatinhar! 

Murmuram: 

— Quem há de dizer que esta rua há dez anos só tinha uma casa! (op. cit., p. 33). 

 

 

 É também nas ruas e avenidas que se nota o ritmo vertiginoso imposto pela cidade 

já transformada em novo centro urbano da República
84

. É nas ruas e avenidas que se faz 

presente o automóvel. Este símbolo, um dos mais importantes da modernidade, originou-

se na Segunda Revolução Industrial e representava a superação de tudo aquilo que 

lembrasse o passado como, por exemplo, os carros de tração animal. Sob impacto das 
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  Hoje, Rodrigues Alves. 
83

  Mais tarde, Francisco Bicalho. 
84

  A expressão centro urbano da República cabe ao Rio de Janeiro deste período. Expressão presente em 

João do Rio: vielas do vício, ruas da graça de Renato Cordeiro Gomes. 
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influências oriundas da Europa e, neste caso, dos Estados Unidos, o automóvel foi 

considerado inicialmente um artefato de caráter esportivo no Brasil. É a partir desse 

caráter que Nicolau Sevcenko comenta uma das contribuições do automóvel para a 

implantação e consolidação da modernidade no Rio de Janeiro: era “como uma 

modalidade esportiva que os carros eram encarados em sua primeira aparição na cena 

urbana, importados pelos novos protagonistas sociais, o que contribui de forma decisiva 

para sua instantânea identificação como o clímax da modernidade” (SEVCENKO, 1998, 

p. 558). Para Renato Cordeiro Gomes, o automóvel exprimia figurativamente as 

mudanças da cidade carioca. Era a melhor alegoria, ainda segundo Gomes, para 

representar a transfiguração da cidade. Em outras palavras, era o emblema do progresso.   

 No Rio de Janeiro, o primeiro automóvel pertenceu a José do Patrocínio
85

. Um 

Serpollet foi o carro escolhido pelo abolicionista. Guerra Durval
86

 importou um 

Decauville – carro movido a motor de explosão:  

 

 

(...), o primeiro, de Patrocínio, quando chegou, foi motivo de escandalosa atenção. 

Gente de guarda-chuva debaixo do braço, parava estarrecida como se tivesse visto um 

bicho de Marte ou um aparelho de morte imediata. (...). O outro, tão lento e parado que 

mais parecia uma tartaruga bulhenta, deitava tanta fumaça que ao vê-la passar, várias 

damas sufocavam  (RIO, 2006, p. 07-08). 

 

 

 

 O Barão do Rio Branco
87

 também tornou-se dono de um automóvel, escolhendo 

um Protos para si. Estas figuras ilustres ao transitarem pelas ruas e avenidas com seus 

carros causavam grande sensação em toda a população. Não é à toa que a partir de 

Patrocínio, Guerra Durval e Barão do Rio Branco, outras figuras pertencentes à elite 

carioca passaram a adquirir carros provenientes dos países do Norte. Citando Paulo Scali, 

Victor Andrade de Melo comenta que a elite brasileira importou aproximadamente 

seiscentas unidades nos anos nos últimos anos do século XIX e primeiros anos do século 

XX. Todavia, este número aumentou significativamente anos depois, ultrapassando mais 

de nove mil carros importados.  

                                                 
85

  Patrocínio importou seu carro da Europa em 1895.  
86

  O Decauville veio para as mãos de Guerra Durval no ano de 1900. 
87

  Em 1905, o Barão do Rio Branco já desfilava com seu Protos pela Avenida Cental. 
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 Apesar de ser considerado símbolo de poder e status, o automóvel representava 

um “instrumento de terror” (SEVCENKO, 1998, p. 558) devido aos muitos acidentes 

ocorridos em vias sem nenhuma infraestrutura: “sinalização ou código de transito” (op. 

cit., p. 558). Em “A era do Automóvel”, há um exemplo de acidente automobilístico 

citado pelo próprio João do Rio. Acidente ocorrido com José do Patrocínio. O “jornalista 

e alguns amigos, acreditando voar três quilômetros por hora, rebentavam a máquina de 

encontro às árvores da rua da Passagem” (RIO, 2006, p. 07), sem maiores consequências. 

Patrocínio cedendo aos pedidos do amigo Olavo Bilac deixava-o pilotar seu Serpollet, 

causando, com isto, um dos primeiros acidentes da história automobilística no Brasil. De 

um modo geral, os acidentes quando agravados por “atropelamentos, mesmo seguidos da 

morte das vítimas, eram apenas passíveis de uma multa pecuniária de valor ínfimo para os 

infratores. Era o convite para o terrorismo automotor que veio para ficar, acrescentando 

tonalidades mecânicas aos sistemas de privilégios e opressão típicos da sociedade 

brasileira” (SEVCENKO, 1998, p. 558). 

Além do automóvel, o cinema representava outro símbolo de modernidade: é 

“bem moderno e bem d’agora. (...). É d’outro dia, é extramoderno, sendo como é 

resultado de uma resultante de um resultado científico moderno” (RIO, 2009, p. 04). Em 

linhas gerais, o aparecimento do cinema possibilita uma guinada decisiva quanto à 

contemplação das imagens.  De acordo com Sevcenko, uma das primeiras apresentações 

de imagens em movimento aconteceu em Lyon, Europa, no ano de 1895 durante o 

Congresso das Sociedades Fotográficas Francesas. O filme tinha como título A chegada 

do trem na estação, de Louis Lumière.  

 

O tipo de público reunido nesse evento era bastante familiarizado portanto com 

instrumentos óticos e recursos relacionados à fotografia, não sendo de esperar que 

fosse se alterar muito com o espetáculo. Mas o que se sucedeu foi curioso. Quando 

houve o anúncio da primeira sessão de cinema, o desinteresse foi completo, os 

participantes do Congresso reagiram com ceticismo e pouco-caso à suposta 

‘novidade’. Apenas 33 gatos-pingados tomaram assento no salão para conferir a 

engenhoca. (...). Após a projeção os espectadores saíram comentando sua experiência 

e, em breve, o salão de Lumière estava completamente lotado. As pessoas viam e 

voltavam para rever, já acompanhadas de outros céticos. Nos dias seguintes havia 

disputa para conseguir entrar, (...) (SEVCENKO, 1998, p. 517-518). 
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 O cinematógrafo seria, na opinião de Laurie Dickson
88

, “a coroa e a flor da mágica 

do século XIX, a cristalização de milênios de encantamentos acumulados” (DICKSON 

apud SEVCENKO, 1998, p. 520). Ainda para Dickson, sensação de efeitos mágicos, 

multiplicação dos potenciais humanos, alteração da percepção e da condição do homem 

comum seriam algumas derivações provenientes desta “máquina de fantasia”
89

 (op. cit., p. 

520). Em outras palavras, o cinematógrafo provocava um impacto profundo na vida da 

sociedade. Numa sala escura do cinema, segundo Marcelo Alves, pessoas comuns 

poderiam praticar a flânerie, mesmo por alguns instantes. E pouco interessa  

 

 

se quem aparece na fita não seja o próprio espectador indo para a fábrica ou para a 

estação de trem, o que lhe importa é que poderia muito bem ser. O horizonte físico e, 

sobretudo, o psicológico em que o cinema opera não lhe são estranhos. Pelo contrário, 

sua experiência cotidiana na metrópole e sua imaginação, estimulada pelo filme, fazem 

com que ele vivencie, incorpore aquela imagem em movimento como se fosse sua. No 

mínimo, o seu olhar é, por ele, sentido como se fosse o olhar da câmera e, ao mesmo 

tempo, o olhar por meio do qual todos os espectadores estão vendo o filme (ALVES, 

2005, p. 107). 

 

 

 Todavia, tamanho interesse e encantamento pelas novas tecnologias não 

impediram o cronista de escrever a sátira social intitulada “O dia de um homem em 

1920”. A partir de uma suposta “evolução tecnológica” (GOMES, 1996, p. 105), João do 

Rio descrevia os próximos anos da sociedade moderna
90

. Para Renato Cordeiro Gomes, 

João do Rio via a continuidade dos valores da sociedade do presente, ou melhor, “a 

permanência potencializada” (op. cit., p. 106) de tais valores. Mas, dessa vez, sob forte 

impacto pessimista. O que significa dizer que, o cronista lançava um olhar suspeito sobre 

o futuro, “não mais o vendo como depositário da perfeição” (op. cit., p. 109).  

 É em “O dia de um homem em 1920” que o tempo acelerado da velocidade 

atingia, nas palavras de João Carlos Rodrigues, seu extremo
91

. À personagem 
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 Estudioso da cinematografia. William Kennedy Laurie Dickson foi um dos primeiros historiadores desta 

nova tecnologia.  
89

 Expressão utilizada por Renato Cordeiro Gomes em De superfícies e montagens: um caso entre o cinema 

e a literatura. 
90

 O dia de um homem em 1920 é um exercício de futurologia como destaca João Carlos Rodrigues e 

Renato Cordeiro Gomes. 
91

 Eliminava-se, então, a prática da flânerie pelas ruas da cidade como “configurado em A alma 

encantadora das ruas” (GOMES, 1996, p. 108) em favor da “tecnologia de deslocamentos aéreos” (op. cit., 

p. 108).  
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protagonista intitulada Homem Superior cabia o lamento pela ausência de meios de 

transporte mais velozes. Meios de transporte que façam homens de negócio como ele 

lucrar ainda mais. Na verdade, importava mais sofrer por “um meio mais rápido de 

locomoção” (RIO, 2006, p. 305) do que por qualquer outro motivo. Ao Homem Superior, 

que se locomovia por coupé aéreo, só valia descer à terra em raras oportunidades e 

quando descia ainda relutava. A morte de sua filha é exemplo desta atitude hesitante:  

 

 

(...). Insensivelmente, acabado o jantar, aquelas figuras, sem a menor cerimônia, 

partem em vários aeroplanos. 

__ Já sabes da morte da Emma? 

__ Comunicaram-me – diz a Mulher Superior.  

Tenho de descer à terra? 

__ Acho prudente. Os convites são feitos, hoje, pelo jornal. 

__ Pobre criança! E o governo? 

__ Submete-se. 

__ Ah! Mandei fazer... 

__ Uns vestidos pirilampos? 

__ Já sabes? 

__ É a moda. 

__ Sabes sempre tudo... (op. cit., p. 303-304). 

 

 

 

 

 Entregue ao tempo controlado pelo relógio, o Homem Superior preocupava-se 

cada vez menos com os outros e consigo mesmo. Por isso, “de alguns, nem sabe o nome. 

Indica-os por uma letra ou por um número” (op. cit., p. 303). Além disso, sentia “uma 

tremenda pontada nas costas” (op. cit., p. 304). Já estava “calvo, com uma dentadura 

postiça e corcova. Os olhos sem brilho, os beiços moles, as sobrancelhas grisalhas” (op. 

cit., p. 304). Na incessante busca pelo poder e pelo dinheiro, não consegue deter o ciclo 

da vida: é seu fim aos trinta anos de idade. Porém, ao Homem Superior bastaria seguir 

para frente. 

 

 
Vai, de repente com um medo convulsivo de que o coupé abalroe um dos formidáveis 

aerobus, atulhados de gente, em disparada pelo azul sem fim, aos roncos.  

__ Para? – indaga o motorista com a vertigem das alturas.  

__ Para frente! Para frente! Tenho pressa, mais pressa. Caramba! Não se inventará um 

meio mais rápido de locomoção? 

E cai, arfando, na almofada, os nervos a latejar, as têmporas a bater, na ânsia 

inconsciente de acabar, de acabar, de acabar, enquanto por todos os lados, em 

disparada convulsiva, de baixo para cima, de cima para baixo, na terra, por baixo da 

terra, por cima da terra, furiosamente, milhões de homens disparam na mesma ânsia de 
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fechar o mundo, de não perder o tempo, de ganhar, lucrar, acabar... (RIO, 2006, p. 

301- 305). 

 
 

 

A construção de uma memória 

 

 

 Para Marcelo Alves, João do Rio pressupunha a importância de sua obra quando 

afirmava que escrevia na certeza de que estava “escrevendo capítulos de livros 

documentativos” (RIO, 1992, p, 122)
92

. João do Rio, no dizer de Luís Martins, tinha 

conhecimento de seu valor enquanto testemunha de seu tempo. Buscava revelar uma 

cidade que adotava “um novo estilo de vida” (IVO, 2009a, p. 10). Todavia, ao dedicar-se 

a certos assuntos frívolos na seção Pall-Mall Rio sob o pseudônimo José Antônio José, 

João do Rio não deixava de ressaltar seu interesse quanto à diversidade de materiais 

escritos para posteriores pesquisas: 

 

 

Sou da opinião que para exprimir a metafísica e a ética da cidade só um livro seria 

completo: o que desse uma lista enorme de nomes de cuja influência dependessem os 

pequenos fatos frívolos – que são os únicos importantes. E esse livro não seria apenas 

para a meditação filosófica. Seria também o espelho capaz de guardar imagens para o 

historiador
93

. 

 

 

 

 De acordo com Marcelo Alves, os textos de João do Rio oscilam entre literatura e 

jornalismo não deixando de fazer história. Em muitos momentos, “torna-se difícil precisar 

onde começa o literato e onde termina o jornalista – que sempre, em alguma medida, é 

também um documentarista” (ALVES, 2005, p. 95). Para o outro Marcelo agora Bulhões, 

João do Rio é tido como um nome que esteve atento às mudanças identificadas com a 

ideia de progresso no Rio de Janeiro, “sendo o grande ‘documentarista’ desse contexto de 

transformações” (BULHÕES, 2007, p. 103). Diferentemente de Marcelo Alves e Marcelo 
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  Em outras palavras, Marcelo Alves ressalta o caráter e valor interdisciplinar da obra de João do Rio. 
93

 Trecho extraído do prefácio de Pall-Mall Rio. Este prefácio encontra-se presente em O cronista & o 

secreta amador de Flora Süssekind. 
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Bulhões, Brito Broca defende que as obras de João do Rio cabem muito mais à esfera 

literária: “às vezes, por falta de rigor realista” (BROCA, 1993, p. 24); o lirismo fantasista 

de João do Rio “levava-o a emprestar, não raro, um colorido feérico aos quadros, (...) por 

isso mesmo sua obra ficou pertencendo muito mais à literatura do que ao jornalismo” (op. 

cit., p. 24). 

 Provenientes ou não da relação entre literatura e jornalismo ou pertencentes muita 

mais à esfera literária, os textos de João do Rio abordam o momento a favor de uma nova 

imagem da cidade e, consequentemente, do Brasil: a Belle Époque (cf. ALVES, 2005, p. 

97). Por isso, muitos de seus textos quando revisitados favorecem certa memória sobre as 

mudanças do Rio de Janeiro dos primeiros anos do século XX. Neste sentido, deve-se 

pensar a memória enquanto fenômeno que se submete a constantes transformações à 

medida que cada memória individual torna-se “um ponto de vista sobre a memória 

coletiva” (HALBWACHS, 1990, p. 51), reconstruindo, dessa forma, imagens e ideias 

sobre um tempo vivido. 

 De acordo com a visão tradicional, a história reflete a memória enquanto esta 

última reflete algum evento que verdadeiramente aconteceu. Peter Burke argumenta que 

tanto “a história como a memória passaram a ser vistas de forma cada vez mais 

problemática. Lembrar o passado e escrever sobre ele já não parecem poder ser 

consideradas atividades inocentes” (BURKE, 1992, p. 236), pois para Burke nem as 

histórias nem tão pouco as recordações são objetivas. Além disso, Maurice Halbwachs ao 

fazer certas distinções entre tais termos considera história como algo objetivo, sob uma 

perspectiva positivista e retrógrada, e memória como uma construção social.  

Para Márcia Maria Menendes Motta, o senso comum vê História e Memória como 

meros termos sinônimos, mas, com certeza, tais termos não os são. Baseando-se em Pierre 

Nora, a professora Motta afirma que a história além de denunciar e investigar certos 

aspectos abandonados pela memória, investe na descontinuidade, sendo, ao mesmo 

tempo, registro, distanciamento, problematização, crítica e reflexão. A história é uma 

forma intelectual de conhecimento, ou seja, é uma operação cognitiva e não serve para 

glorificar um passado, mas para deslegitimar o passado construído pela memória. A 

memória é geralmente um “mecanismo de registro e retenção, depósito de informações, 

conhecimento, experiências, (...) algo concreto, definido, cuja produção e acabamento se 

realizaram no passado e que cumpre transportar para o presente” (MENESES, 1992, p. 

10). Segundo Márcia Motta, a memória constrói uma linha reta com o espaço-tempo, não 
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fazendo crítica alguma às fontes que deveriam embasá-la, reafirmando um passado de 

riquezas, recebendo incentivos do presente para ser consagrada como lembranças de 

grupos sociais e favorecendo um futuro de potencialidades. 

A memória é a formação da imagem necessária para os processos de constituição e 

de apoio da identidade. Na construção da identidade individual ou coletiva, a unidade 

física; sentimento relacionado à fronteira física (o próprio corpo do indivíduo) ou à 

fronteira de pertencimento ao grupo (coletividade), a continuidade dentro do tempo tanto 

no sentido físico do termo como no sentido moral e psicológico e o sentimento de 

coerência; a unificação dos diferentes elementos que formam uma pessoa são três fatores 

importantes. A construção da identidade seja individual seja coletiva “é um fenômeno que 

se produz em referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de 

admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com os 

outros” (POLLAK, 1992, p. 204), sendo, então, negociada quando necessária. Na 

verdade, ninguém “pode construir uma autoimagem isenta de mudança, de negociação, de 

transformação em função dos outros” (op. cit., p. 201). 

A memória é uma operação ideológica de representação de si próprio, capaz de 

reorganizar simbolicamente o universo das pessoas, das coisas, das imagens e das 

relações pelas legitimações que produz, não deixando de ser objeto da História. A 

memória favorece quadros de orientação, de assimilação do novo, de criação de códigos 

para classificação e para o intercâmbio social. Embora a memória pareça ser 

compreendida somente, a primeira vista, como um fenômeno individual, ou melhor, um 

fenômeno “relativamente íntimo, próprio da pessoa” (op. cit., p. 201), ela também deve 

ser considerada, como um fenômeno coletivo e social, algo “construído coletivamente e 

submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes” (op. cit., p. 201). No 

entanto, apesar da memória apresentar tais características, há certos pontos ou marcos 

considerados invariantes ou imutáveis na maioria das memórias, pois o processo de 

solidificação da memória impede a ocorrência de mudanças em determinadas situações 

como se alguns elementos já fizessem parte da vida das pessoas, tornando-se realidade.  

Assim, Pollak defende que a referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos 

e das instituições que formam uma sociedade além de conservar as oposições irredutíveis 

entre os mesmos.  

 De acordo com Ulpiano T. Bezerra de Meneses, a memória pode ser coletiva e/ou 

individual. A memória coletiva favorece a coesão e a solidariedade do grupo, ganhando 
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importância em tempos de crise e pressão. Bem organizada, não é espontânea. Na 

verdade, “para manter-se, precisa permanentemente ser reavivada. É, por isso, que é da 

ordem da vivência, do mito e não busca coerência, unificação. Várias memórias coletivas 

podem coexistir, relacionando-se de múltiplas formas” (MENESES, 1992, p. 15). Já a 

memória individual apresenta-se como uma recordação construída por grupos sociais, 

tendo pelo menos duas pessoas para que a rememoração se produza e seja de interesse às 

ciências sociais no âmbito da interação social. As memórias quando individuais 

apresentam distintos níveis entre si, tornando-se um tecido de diferenças internalizadas: o 

“nível involuntário ou voluntário da memória, os níveis perceptivos, afetivos ou 

imaginativos desta” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 200-201). 

 A memória involuntária (reminiscência) ocorre à medida que a memória 

individual recebe choques de signos que provocam a evocação, fazendo o passado surgir 

violentamente no presente ao levar sensações ou imagens vividas à consciência. 

Enquanto, a memória voluntária (lembrança) emerge da recomposição do passado, como 

fruto de “um trabalho de organização de fragmentos, reunião de pessoas e de coisas, 

pedaços da própria pessoa que boiam no passado confuso” (op. cit., p. 202), pois as 

pessoas recordam no sentido físico, literal, sendo responsáveis pela produção de tudo que 

é memorável e a maneira como deve ser recordado. Já a memória voluntária possibilita a 

construção de um passado para o presente além da criação de um tempo preenchido por 

vivências individuais e coletivas. Este tempo pode ser visto como um tempo social, ou 

melhor, como “uma temporalidade múltipla, sujeita a ser tão numerosa quanto os grupos 

existentes na sociedade” (op. cit., p. 203). Ainda em relação aos níveis da memória, o 

nível perceptível das memórias se mostra a partir de choques que evocam a reminiscência 

ou a lembrança, enquanto a memória a nível afetivo surge das emoções relacionadas a 

cada recordação, preservando a identidade da personalidade de um grupo. 

 É um fenômeno sempre atual: uma ligação entre o passado e o eterno presente, 

que se faz, muitas vezes, pela lembrança que chega ao indivíduo até mesmo quando não é 

convocada. “Vinda não se sabe de onde, a lembrança não permite ser deslocada; pelo 

contrário, obriga a uma perseguição, pois nunca está completa. A lembrança insiste 

porque de certo modo é soberana e incontrolável. (...)” (SARLO, 2007, p. 10). A memória 
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emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, (...), que há tantas memórias 

quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, 

plural e individualizada. A história, ao contrário, pertence a todos e a ninguém, o que 

lhe dá uma vocação para o universal. A memória se enraíza no concreto, no espaço, no 

gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga às continuidades temporais, às 

evoluções e às relações das coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o 

relativo.” (NORA, 1993, p. 09)
94

. 

 

 

 

A memória construída do Rio através de João do Rio 

  

 

 Em “Pequenas Profissões”, João do Rio, no “papel de espectador do mundo a sua 

volta” (RIO, 2008, p. 148), expunha a vida de profissões marginalizadas, “produto da 

miséria ligada às fábricas importantes, aos adelos, ao baixo comércio” (op. cit., p. 55-56). 

Profissões tais como apanha-rótulos, caçadores, ledoras de buena dicha, ratoeiros, 

sabidos, selistas, trapeiros: “Coitados! Andam todos na dolorosa academia da miséria, e, 

(...), até nisso há vocações!” (op. cit., p. 56). Os caçadores, a mais rara e também a mais 

parisiense de todas as profissões (cf. op. cit., p. 57), eram os apanhadores de gatos que 

levavam estes animais aos restaurantes. Gatos vendidos como coelhos, mas não por mais 

de dez tostões. No entanto, uma “só costela que os fregueses rendosos trincam, à noite, 

nas salas iluminadas dos hotéis, vale muito mais” (op. cit., p. 57).   

 Já os ratoeiros – “o agente de ratos, o entreposto entre as ratoeiras das estalagens e 

a diretoria de Saúde” (op. cit., p. 58) – seriam negociantes. Percorriam a Gamboa, as 

estalagens da Cidade Nova, os cortiços e “bibocas da parte velha da urbs” (op. cit., p. 58), 

indo até mesmo aos subúrbios. Lá, negociavam com mulheres e crianças. Eis um trecho 

como exemplo: 
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 No entanto, vale ressaltar que, de acordo com a visão tradicional, a história reflete a memória enquanto 

esta última reflete algum evento que verdadeiramente aconteceu. Peter Burke argumenta em A História 

como Memória Social que tanto “a história como a memória passaram a ser vistas de forma cada vez mais 

problemática. Lembrar o passado e escrever sobre ele já não parecem poder ser consideradas atividades 

inocentes” (BURKE, 1992, p. 236). Para Burke, nem as histórias nem tão pouco as recordações são 

objetivas. 
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__ Não espera muito. Das rótulas há quem os chame; à porta das estalagens afluem 

mulheres e crianças. 

__Ó rateiro, aqui tem dez ratos! 

__Quanto quer? 

__Meia pataca. 

__Até logo! 

__Mas, ó diabo, olhe que você recebe mais do que isso por um só lá na Higiene. 

__E o meu trabalho? 

__Uma figa! Eu cá não vou na história de micróbio no pêlo do rato. 

__Nem eu. Dou dez tostões por tudo. Serve? 

__Hein? 

__Serve? 

__Rua! 

__Mais fica!  

E quando o ratoeiro volta, traz o seu dia fartamente ganho... 

 (RIO, 2008, p. 59) 

 

 
 

Havia ainda os sabidos e os selistas. Os primeiros investiam em pesquisas nas 

botas e nos sapatos velhos encontrados “nos montes de cisco” (op. cit., p. 57). Já os outros 

“passavam o dia perto das charutarias pesquisando as sarjetas e as calçadas à cata de selos 

de maços de cigarros e selos com anéis e os rótulos de charutos” (op. cit., p. 58), 

defraudando, assim, cotidianamente a “Fazenda nacional” (op. cit., p. 58). E os trapeiros? 

Estes mostravam-se especialistas em recolher tanto trapos limpos para vender aos 

lustradores das fábricas de móveis quanto todos os trapos encontrados na rua, no lixo, no 

esterco e noutros lugares para serem transformados em papéis. 

Embora haja a presença, muitas vezes, da ironia e do grotesco nesta crônica, João 

do Rio trazia à tona tanto o cotidiano dos marginalizados que viviam do lixo, do que caía 

nas sarjetas, dos ratos e dos gatos dos telhados como a exploração exercida pelos adelos, 

pelos ferros-velhos, pelos proprietários das fábricas... (cf. op. cit., p. 56). Ainda em 

“Pequenas Profissões”, João do Rio abordava o bom conhecimento da cidade do Rio de 

Janeiro em relação a tudo que não fosse do Brasil: “a vida do burguês de Londres, as 

peças de Paris, a geografia da Manchúria e o patriotismo japonês” (op. cit., p. 60). 

Ressaltava, assim, o desinteresse da própria cidade por si mesma que não conhecia “nem 

a sua própria planta, nem a vida de toda essa sociedade, de todos esses meios estranhos e 

exóticos, de todas as profissões que constituem o progresso, a dor, a miséria da vasta 

Babel que se transforma” (op. cit., p. 60).  
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Já em “Os trabalhadores da estiva”
95

, João do Rio descrevia o vai-e-vem dos 

trabalhadores e frequentadores do cais: carregadores, homens de bote e vagabundos (cf. 

RIO, 2008, p. 161):  

 

 

 

Eu via, porém, essas fisionomias resignadas à luz do sol e elas me impressionavam de 

maneira bem diversa. Homens de excessivo desenvolvimento muscular, eram todos 

pálidos – de um pálido embaciado como se lhes tivessem pregado à epiderme um 

papel amarelo, e assim, encolhidos, com as mãos nos bolsos, pareciam um baixo-

relevo de desilusão, uma frisa de angústia. (...) (op. cit., p. 161-162). 

 

 

 

O mundo do trabalho sub-humano descrito em “Pequenas Profissões” e “Os 

trabalhadores da estiva” também se fazia presente em “A fome negra”
96

. Nesta crônica, 

João do Rio apresentava as condições de trabalho nos depósitos de manganês ao norte da 

Ilha da Conceição:  

 

 

 
 

De madrugada, escuro ainda, ouviu-se o sinal de acordar. Raros ergueram-se. Tinha 

havido serão até a meia-noite. Então, o feitor, um homem magro, corcovado, de 

tamancos e beiços finos, o feitor, que ganha duzentos mil réis e acha a vida um 

paraíso, o sr. Correia, entrou pelo barracão onde a manada de homens dormia com a 

roupa suja e ainda empapada do suor da noite passada. 

— Eh! Lá! rapazes, acorda! Quem não quiser, roda. Eh! Lá! Fora! 

Houve um rebuliço na furna sem ar. Uns sacudiam os outros amedrontados, com os 

olhos só a brilhar na face cor de ferrugem; outros, prostrados, nada ouviam, com a 

boca aberta, babando. 

— Ó João, olha o café. 

— Olha o café e olha o trabalho! Ai, raios me partam! Era capaz de dormir até 

amanhã. 

(...). 

Mas, já na luz incerta daquele quadrilátero, eles levantavam-se, impelidos pela 

necessidade como as feras de uma ménagerie ao chicote do domador.  Não lavaram o 

rosto, não descansaram. Ainda estremunhados, sorviam uma água quente, da cor do pó 

que lhes impregnava a pele, partindo o pão com escaras da mesma fuligem metálica, e 

poucos eram os que se sentavam, com as pernas em compasso, tristes. (...) (op. cit., p. 

168-169). 

 

 

 
Descrevia a luta diária dos operários que não tinham descanso durante o dia. Estes 

operários quando não carregavam os navios rumo à Inglaterra com blocos de manganês, 
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 Crônica-reportagem publicada na Gazeta de Notícias em 19 de junho de 1904. 
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  Crônica escrita para a Gazeta de Notícias em 22 de junho de 1904. 
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atiravam-se à pedreira, trabalhando cerca de dez horas por dia com pequenos intervalos 

para as refeições e salários de cinco mil réis. Mais uma vez, em outra crônica intitulada 

“As mariposas de luxo” 
97

, João do Rio lembrava, ainda que brevemente, as condições de 

trabalho do proletariado: 

 

 

(...). A rua tem de tudo isso uma vaga impressão, como se estivesse sob o domínio da 

alucinação, vendo passar um préstito que já passou. Há um hiato na feira das vaidades: 

sem literatos, sem poses, sem flirts. Passam apenas trabalhadores de volta da faina e 

operárias que mourejaram todo o dia. 

Os operários vêm talvez mal-arranjados, com a lata do almoço presa ao dedo mínimo. 

Alguns vêm de tamancos. Como são feios os operários ao lado dos mocinhos bonitos 

de ainda há pouco! Vão conversando uns com os outros, ou calados, metidos com o 

próprio eu.   (...). (RIO, 2008, p. 155). 

 

 
 

 

 Além disso, em “As mariposas de luxo”, João do Rio delineava o comportamento 

de mulheres em meio a uma “verdadeira febre de consumo” (SEVCENKO, 1983, p. 28) 

que se alastrou por toda a cidade, “toda ela voltada para a ‘novidade’, a ‘última moda’ e 

os artigos dernier bateau” (op. cit., p. 28). Mulheres pobres que cobiçavam mercadorias 

expostas nas vitrinas das ruas do centro da cidade. Cobiçavam apenas, pois não podiam 

adquiri-las: 

 

 

 — Olha, Maria... 

 — É verdade! Que bonito! 

As duas raparigas curvam-se para a montra, com os olhos ávidos, um vinco estranho 

nos lábios. 

 (...) vêm devagar, muito devagar, quase sempre duas a duas, parando de montra em 

montra, olhando, discutindo, vendo. 

— Repara só, Jesuína. 

— Ah! Minha filha. Que lindo!... 

Ninguém as conhece e ninguém nelas repara, a não ser um ou outro caixeiro em mal 

de amor ou algum pícaro sacerdote de conquistas. 

Elas, coitaditas! passam todos os dias a essa hora indecisa, parecem sempre pássaros 

assustados, tontos de luxo, inebriados de olhar.  

(RIO, 2008, p. 154-155). 

 

 
 

 

Mulheres anônimas que acordavam cedo para trabalhar e voltavam para seus lares 

sem conforto após um dia inteiro de trabalho. Algumas loiras, outras morenas, quase 
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todas mestiças. Mulheres pobres cuja a “mocidade dá-lhes a elasticidade, o jeito bonito do 

andar” (RIO, 2008, p. 155) e uma “beleza passageira” (op. cit., p. 155). Mulheres 

preocupadas com a própria aparência apesar de usarem: 

 

saias escuras, sempre as mesmas; blusa de chitinha rala. Nos dias de chuva um 

parágua e a indefectível pelerine. Mas essa miséria é limpa, escovada. As botas 

rebrilham, a saia não tem uma poeira, as mãos foram cuidadas. Há nos lóbulos de 

algumas orelhas brincos simples, fechando as blusas lavadinhas, broches “montana”, 

donde escorre o fio de uma chatelaine (op. cit., p. 155-156). 

 

 

 

 

Ah! Essas “pobres mariposas!” (op. cit., p. 156). Para essas pobres mariposas, a 

rua não apresentava apenas o amor, o namoro, o desvio. Apresentava-lhes o luxo (cf. op. 

cit., p. 156). Luxo pertencente à elite que tinha seus nomes estampados nos jornais 

frequentemente, que tinha hora marcada “de costureiro ou de joalheiro” (op. cit., p. 154) 

para suas damas, que tinha “condecorados da Finança” (op. cit., p. 154), “condes do 

Vaticano” (op. cit., p. 154), e também “rapazes elegantes” (op. cit., p. 154). Luxo exposto 

em cada montra espalhada pelas ruas da cidade: 

 

 

(...). As montras estão todas de branco, de rosa, de azul; desdobram-se em sinfonias de 

cores suaves e claras, dessas cores que alegram a alma. E os tecidos são todos leves — 

irlandas, guipures, pongées, rendas. Duas bonecas de tamanho natural — as deusas do 

“Chiffon” nos altares da Frivolidade — vestem com uma elegância sem par; uma de 

branco, robe Empire; outra de rosa, com um chapéu cuja pluma negra deve custar 

talvez duzentos mil réis. 

Quanta coisa! quanta coisa rica! Elas vão para a casa acanhada jantar, aturar as 

rabugices dos velhos, despir a blusa de chita — a mesma que hão de vestir amanhã... E 

estão tristes. São os pássaros sombrios no caminho das tentações. Morde-lhes a alma a 

grande vontade de possuir, de ter o esplendor que se lhes nega na polidez espelhante 

dos vidros (op. cit., p. 156-157). 

 
 

 
 

Em As mariposas do luxo, João do Rio destacava o modo de vida contraditório 

presente entre as pessoas da sociedade carioca, mais especificamente, entre as mulheres, 

pois enquanto umas – senhoras luxuosamente vestidas – frequentavam lojas de tecidos 

leves, outras alisavam os bandós, sem chapéu, apenas com pentes de ouro falso. João do 

Rio, na verdade, enfatizava a importância da indumentária na sociedade dos primeiros 

anos do século XX. É através da indumentária que a sociedade “desfila” (DOMINGUES, 
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2005, p. 25) tanto sua elegância e seu luxo quanto suas misérias pelas ruas das cidades, 

neste caso, pelas “ruas do Rio, agora, ‘civilizado’ ” (DOMINGUES, 2005, p. 25). É 

através da indumentária que as diferenças sociais vêm à tona.  

De acordo com Chirley Domingues, a indumentária representava poder e status 

para a elite dominante. Uma elite que se vestia de acordo com a moda francesa – 

colarinho “altíssimo, fraque de lã assinado por Almeida Rabelo ou Raunier, camisa da 

Casa Coulon ou da Casa Dol, colete, luvas, cartola ou chapéu-coco, bengala e 

monóculos” (op. cit., p. 25) – não se importando com o desconforto que isto pudesse 

causar. Vestir tais roupas demonstrava grande ousadia da elite carioca: “roupas de lã em 

pleno verão carioca, onde a temperatura nunca era inferior a 30°C” (op. cit., p. 25). 

 Além da indumentária enquanto marco das diferenças sociais, a mendicância é 

outro tema tratado por João do Rio. Para isto, escreve a crônica intitulada “As mulheres 

mendigas” 
98

:  

 

 

A mendicidade é a exploração mais regular, mais tranquila desta cidade. Pedir, 

exclusivamente pedir, sem ambição aparente e sem vergonha, assim à beira da estrada 

da vida, parece o mais rendoso ofício de quantos tenham aparecido; e a própria 

miséria, no que ela tem de doloroso e de pungente, sofre com essa exploração.  

É preciso estudar a sociedade complicada e diversa dos que pedem esmola, adivinhar 

até onde vai a verdade e até onde chega a malandrice, para compreender como a 

polícia descura o agasalho da invalidez e a toleima incauta dos que dão esmolas  

Entre os homens mendigos há irmãos da opa, agentes de depravação viciados, 

profissionais de doenças falsas, mascarando um formidável cenário de dores e de 

aniquilamento. (...). Os homens exploradores não têm brio. As mulheres, só quando 

são realmente desgraçadas é que não mentem e não fantasiam. São, entretanto, as mais 

incríveis. 

(...) (RIO, 2008, p. 181). 

 

 

 

 É em “As mulheres mendigas” que João do Rio denunciava a hipocrisia da 

sociedade em relação aqueles que eram excluídos e deixados de lado pela modernização. 

Eram nestas crônicas já citadas e em tantas outras de A alma encantadora das ruas que 

João do Rio comentava sobre “a pouca atenção dada às nações subterrâneas” 

(RODRIGUES, 2000, p. 40-41). Numa visão mais inclusiva da população carioca, João 

do Rio escrevia sobre as indivíduos anônimos, comuns, transformando o “mundo das 
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sombras”
99

, ou seja, o submundo da cidade do Rio de Janeiro em matéria para suas 

crônicas. Dessa forma, João do Rio avançava sobre tal mundo, descrevendo o viver 

cotidiano do ‘outro’ lado da nova cidade. Este ‘outro’ lado ainda representava no 

recenseamento de 1906, como descreve Orna Messer Levin, 200.000 pessoas que viviam 

à margem da sociedade.  Entre 

 

 

elas desocupados, vadios, mendigos e menores abandonados. A concorrência com a 

mão-de-obra qualificada dos imigrantes e a difícil situação econômica que o Brasil 

atravessava com sucessivas quebras da produção cafeeira, campanhas militares e crises 

bancárias fizeram com que o número de desempregados aumentasse. Circulavam pelas 

ruelas do centro uma série de subempregados, trapeiros, ratoeiros, engraxates, 

carroceiros, floristas, recebedores de bonde, etc. Havia um verdadeiro batalhão de 

biscateiros, embriagados e maltrapilhos povoando as vias públicas, sem condições 

mínimas de sobrevivência (LEVIN, 1996, p. 21). 

 

 

 

 

A ideia de indivíduo, aqui, articula-se, segundo Ângela de Castro Gomes, aos 

processos de mudança das sociedades ocidentais ditas tradicionais por oposição às 

modernas. Mudanças sociais pelas quais uma lógica coletiva deixa de se sobrepor ao 

indivíduo, que se apresenta moderno ao ter “uma identidade singular para si no interior do 

todo social, afirmando-se como valor distinto e constitutivo deste mesmo todo” (GOMES, 

2004, p. 11-12). As sociedades modernas abrem espaço para um novo tipo de interesse 

sobre as pessoas comuns, esse “eu moderno”, conferindo uma importância à vida 

individual até então desconhecida além de torná-la assunto digno de ser tratado como 

história. Assunto que pode sobreviver na memória de si e dos outros através dos tempos.  

 Neste contexto, a ideia de indivíduo moderno pode apresentar-se sob dois 

aspectos: o de igualdade e de liberdade. A ideia de indivíduo moderno se impõe pela 

necessidade de uma equidade moral e política. Com isto, se constrói “a ideia de indivíduo 

‘abstrato’ e sujeito do contrato social, alvo imediato de críticas tanto do pensamento 

conservador (para o qual há desigualdade), quanto do socialista (para o qual essa 

igualdade é ficção)” (op. cit., p. 12). Além disso, “o princípio de liberdade, também 

fundamental ao referido contrato, guarda a ideia de singular, ao mesmo tempo único em 

relação a todos os demais e múltiplo no que diz respeito a seus papéis sociais e 
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possibilidades de relação pessoal” (GOMES, 2004, p. 12). Desse modo, os tempos 

modernos servem para consagrar o lugar do indivíduo na sociedade enquanto uma 

unidade coerente que demanda uma identidade para si ou enquanto uma multiplicidade 

que se fragmenta socialmente. 

Ao ressaltar o indivíduo comum e os assuntos do dia a dia sem diferenciá-los entre 

grandes e pequenos, João do Rio não considerava nenhum fato ou evento perdido para sua 

escrita, pois, de acordo com as palavras de Walter Benjamin, nada do que aconteceu pode 

ser perdido para a história. Como mostra a crônica intitulada Sono calmo
100

, João do Rio 

ressaltava sua opinião a respeito dos delegados de polícia que apresentam uma vida 

repleta de acontecimentos não menos importantes: 

 

 

Esses cavalheiros chegam mesmo, ao cabo de certo tempo, a conhecer um pouco da 

sua profissão e um pouco do trágico horror que a miséria tece na sombra da noite por 

essa misteriosa cidade. Um delegado, outro dia, conversando dos aspectos sórdidos do 

Rio, teve a amabilidade de dizer: 

— Quer vir comigo visitar esses círculos infernais? 

Não sei se o delegado quis dar-me apenas a nota mundana de visitar a miséria, ou se 

realmente, como Virgílio, o seu desejo era guiar-me através de uns tantos círculos de 

pavor, que fossem outros tantos ensinamentos. Lembrei-me que Oscar Wilde também 

visitara as hospedarias de má fama e que Jean Lorrain se fazia passar aos olhos dos 

ingênuos como tendo acompanhado os grão-duques russos nas peregrinações perigosas 

que Goron guiava (RIO, 2008, p. 174).  

 

 

 
 

Esses indivíduos que não se referem, segundo Ângela de Castro Gomes, ao 

‘grande’ homem, ou seja, o homem público – o herói – que deixa autorizada suas 

memórias pelos feitos realizados chegavam “ao cabo de certo tempo, a conhecer um 

pouco da sua profissão” (op. cit., p. 174) e também um pouco da miséria que se alastrava 

por toda à noite: 

 

 

Descemos todos, acompanhados de um cabo de policia e de dois agentes secretos — 

um dos quais zanaga, com o rosto grosso de calabrês. É perigoso entrar só nos covis 

horrendos, nos trágicos asilos da miséria. Íamos caminhando pela Rua da 

Misericórdia,  

hesitantes ainda diante das lanternas com vidros vermelhos. Às esquinas, grupos de 

vagabundos e desordeiros desapareciam ao nosso apontar e, afundando o olhar pelos 
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becos estreitos em que a rua parece vazar a sua imundície, por aquela rede de becos, 

víamos outras lanternas em forma de foice, alumiando portas equívocas. Havia casas 

de um pavimento só, de dois, de três; negras, fechadas, hermeticamente fechadas, 

pegadas uma à outra, fronteiras, confundindo a luz das lanternas e a sombra dos 

balcões. Os nossos passos ressoavam num desencontro nos lajedos quebrados. A rua, 

mal iluminada, tinha candeeiros quebrados, sem a capa auer, de modo que a brancura 

de uns focos envermelhecia mais a chama pisca dos outros. (...) (RIO, 2008, p. 175). 

 

 

 
 

 Portanto, além dos grandes homens, dos grandes fatos, da “história que avança 

depressa, a história política, diplomática, militar” (LE GOFF, 2003, p. 531), indivíduos 

anônimos e pequenos acontecimentos passam a interessar a sociedade moderna. Em A 

alma encantadora das ruas, João do Rio tratava “do reduto do crime, da malandragem e 

da exploração” (LEVIN, 1996, p. 148), mantendo contato “com as condições miseráveis 

da sociedade” (op. cit., p. 148). Por meio da flânerie, João do Rio interpretava a cidade 

como um discurso, ou seja, como “inscrição do homem no espaço e no tempo” (GOMES, 

1996, p. 69) e cheio “de curiosidades malsãs” (RIO, 2008, p. 31), deixava suas 

impressões sobre o observado. Na verdade, João do Rio apresentava um ponto de vista 

sobre a cidade que se transformava pelo processo de modernização. Ponto de vista 

também presente em Cinematógrafo e Vida Vertiginosa.  

 Em Cinematógrafo, João do Rio, sob outro pseudônimo – Joe, ainda narrava 

acontecimentos ligados à cidade carioca dos primeiros anos do século XX, mas, dessa 

vez, sob forte influência do mais novo invento daquele momento – o Cinematógrafo. Para 

o cronista, este invento possibilitava uma simples sucessão de imagens que não exigia do 

espectador profunda concentração quanto ao ato de pensar, “senão quando o cavalheiro 

teima mesmo em querer ter ideias” (RIO, 2009, p. 03):   

 

 

(...). Com pouco tens a agregação de vários fatos, a história do ano, a vida da cidade 

numa sessão de cinematógrafo, (...). 

Dizem que a sua melhor qualidade essa é. Quem sabe? O pano, uma sala escura, uma 

projeção, o operador tocando a manivela e aí temos ruas, miseráveis, políticos, atrizes, 

loucuras, pagodes, agonias, divórcios, fomes, festas, triunfos, derrotas, um bando de 

gente, a cidade inteira, uma torrente humana – que apenas deixa indicados os gestos e 

passa leve sem deixar marca, passa sem se deixar penetrar...  

(...). 

Daí a multidão abandonar tudo pelo cinematógrafo, porque além dessas qualidades, 

com ele não se cansa e não se fatiga. Daí, já assustados, romancistas e dramaturgos a 

escrever cenários para os cinematógrafos. Daí não haver pequena de rampa que não 

queira ser reproduzida pelo aparelho. É uma feição científica da arte – arte que o é 

quando o querem, arte que declina dessa honra quando meia dúzia de prevenidos 
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protesta, mas a única que reproduz o polimorfismo integral da vida, e que não 

melindra ninguém por não passar de reflexos. (...) (RIO, 2009, p. 03-05). 

 

 

 Ao espectador do cinematógrafo caberia o prazer de ver a experiência do dia a dia 

diante de seus olhos, retendo para si “aquela imagem em movimento como se fosse a sua” 

(ALVES, 2005, p. 107). Na verdade, ao espectador do cinematógrafo caberia a 

curiosidade pela vida urbana. Muito semelhante a tal espectador, o leitor deste João do 

Rio, “já um tanto distante das propostas do flâneur-repórter da primeira fase de sua 

carreira” (GOMES, 1996, p. 97), veria reproduzido em crônicas personagens e cenas do 

cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Embora adotasse uma escrita diferente daquela de 

A alma encantadora das ruas, quando “se alfaiou de um estilo inconfundível” (IVO, 

2009a, XI), João do Rio ainda conseguia apresentar momentos de dor e miséria nas 

crônicas de Cinematógrafo.   

 Dessa vez, João do Rio passava a se colocar na “superfície do mundo observado” 

(GOMES, 1996, p. 97). João do Rio não se detinha em cada tema devido aos novos 

assuntos que surgiam. Em “Os Humildes”, 
101

, por exemplo, João do Rio ressaltava a 

opressão do homem pelo homem. Para tanto, utilizava como tema a greve dos 

funcionários da Companhia de Gás que levou escuridão a toda a cidade. Greve, “que pôs 

em treva a cidade tantos dias” (RIO, 2009, p. 139). Greve organizada por “homens a suar, 

a sofrer, a morrer” (op. cit., p. 139) para produzir luz à cidade-espelho de Paris que 

menospreza os miseráveis em prol dos mais favorecidos. 

 
 

Quando esses homens, desesperados, largaram as pás, enxugaram o suor da fronte e 

não quiseram mais continuar a morrer, que ideia fazia a cidade – aquela elegante 

menina, este rapazola de passo inglês, o negociante grave, o conselheiro, o empregado 

público, os apaniguados da Sorte, daquele bando de homens, negros de lama do carvão 

e do suor, torcionados pelo Peso e pelo Fogo? Nenhuma (op. cit., p. 139). 

 
 

 

 
 Em “Os Humildes”, João do Rio expressava sua solidariedade pelos trabalhadores. 

Por isso, escrevia: 
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 (...). Foi preciso a greve, para que se ouvisse um protesto de treva, um protesto mudo 

a soluçar nos combustores semiapagados, um enorme espasmo de sombra cobrindo a 

cidade inteira a indicar que eles existiam... 

A greve! A greve é ainda uma anomalia entre nós, quando a exploração do capital é 

um fato tão negro como na Europa. Mas é que lá os humildes começam a se 

reconhecer e aqui eles ainda são tão pobres, tão tímidos, carne de bucha da sociedade, 

tão ignorados dela que se ignoram quase totalmente a eles mesmos (RIO, 2009, p. 

144). 

 

 

 

 

Era por meio do sentimento de solidariedade que demonstrava mais uma vez a 

desigualdade entre as camadas sociais: “E, entretanto, a nossa vida, o nosso conforto, tudo 

quanto é agradável, assenta na resignação, inconsciente quase, dos humildes e nessa 

tremenda fúria com que a sociedade os esmigalha, sem olhar ao menos a sua agonia final” 

(op. cit., p. 140). “Os humildes!” (op. cit., p. 140). Estes passavam despercebidos aos 

olhos da sociedade e só eram notados “ao acender o bico de gás em vão (...). / – Os 

operários fizeram greve...” (op. cit., p. 139). 

 Além das crônicas já citadas de A alma encantadora das ruas e Os Humildes de 

Cinematógrafo, a desigualdade entre as camadas sociais do Rio de Janeiro era destacada 

mais uma vez em “Os livres acampamentos da miséria”, 
102

. Nesta e nas demais crônicas 

pertencentes à Vida vertiginosa, João do Rio captava a metamorfose da cidade e da 

sociedade. Assim, já declarava na introdução que este 

 

 

livro, como quantos venho publicando, tem a preocupação do momento. Talvez mais 

que os outros. O seu desejo ou a sua vaidade é trazer uma contribuição de análise à 

época contemporânea (...). Do estudo dos homens, das multidões, dos vícios e das 

aspirações resulta a fisionomia característica de um povo. E bastam às vezes alguns 

traços para que se reconheça o instante psíquico da fisionomia. É possível acoimar de 

frívola a forma de tais observações. Nem sempre o que é ponderado e grave tem senso. 

E o pedestre bom senso, de que a ciência é prolongamento, sempre aconselhou dizer 

sem fadiga o que nos parece interessante (...) (RIO, 2006, p. 05).  

 

 

 Em “Os livres acampamentos da miséria”, ao misturar-se em um grupo composto 

por malandros seresteiros – “um soldado sem número no boné, três ou quatro mulatos de 
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violão em punho” (RIO, 2006, p. 131) no Largo da Carioca, João do Rio, agora, sob a 

figura do narrador-dândi, percebia a oportunidade de conhecer o morro de Santo Antônio. 

Tomado por grande curiosidade, o cronista aproximava-se dos malandros “num evidente 

início de escandalosa simpatia” (op. cit., p. 131) e assim perguntava: 

 

 

__ Vocês vão fazer uma seresta? 

__ Sim senhor. 

__ Mas aqui no largo? 

__ Aqui foi só para comprar um pouco de pão e queijo. Nós moramos lá em cima, no 

morro de Santo Antônio... 

Eu tinha do morro de Santo Antônio a ideia de um lugar onde pobres operários se 

aglomeravam à espera de habitações, e a tentação veio de acompanhar a seresta morro 

acima, em sítio tão laboriosamente grave. Dei o necessário para a ceia em perspectiva 

e declarei-me irresistivelmente preso ao violão. Graças aos céus não era admiração. 

Muita gente, no dizer do grupo, pensava do mesmo modo, indo visitar os seresteiros 

no alto da montanha (op. cit., p.132). 
 
 

 

 
 

O morro de Santo Antônio nada mais era que um morro como outro qualquer. 

 

 

Um caminho amplo e maltratado, descobrindo de um lado, em planos que mais e mais 

se alargavam, a iluminação da cidade, no admirável noturno de sombras e de luzes, e 

apresentando de outro as fachadas de prédios familiares ou as placas de edifícios 

públicos ─ um hospital, um posto astronômico. Bem no alto, aclarada ainda por um 

civilizado lampião de gás, a casa do dr. Pereira Reis, o matemático professor. Nada de 

anormal e nem vestígio de gente (op. cit., p. 132-133). 

 

 

 

 

 Era sob a máscara do narrador-dândi, que João do Rio trazia à tona a realidade dos 

morros cariocas. Realidade marcada tanto pela sujeira e ausência de higiene quanto por 

habitações miseráveis repletas de gente pobre, geralmente, desempregada. No morro de 

Santo Antônio havia “casinhas estreitas, feitas de tábuas de caixão com cercados, 

indicando quintais” (op. cit., p. 134). Todas as casas eram “feitas sobre o chão, sem 

importar as depressões do terreno, com caixões de madeiras, folhas de Flandres, taquaras” 

(op. cit., p. 135).    

 Ainda em “Os livres acampamentos da miséria”, João do Rio descrevia não só 

moradias, mas também biroscas:  
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Epa, Baiano! Abre isso... 

__ Que casa é esta? 

É um botequim. 

Atentei. O estabelecimento, construído na escarpa, tinha vários andares, o primeiro à 

beira do caminho, o outro mais embaixo sustentado por uma árvore, o terceiro ainda 

mais baixo, na treva. Ao lado uma cerca, defendendo a entrada geral dos tais 

casinhotos (...). Dentro ardia, sujamente, uma candeia, alumiando prateleiras com 

cervejas e vinhos. (RIO, 2006, p. 134-135). 

 

 

 

 

além de espaços que hoje seriam sinônimos de agremiações de samba. João do Rio fazia 

referência ao Clube das Violetas:  

 

um espaço de teto baixo, separado por uma cortina de saco. Por trás dessa parede de 

estopa, uma velha cama, onde dormiam várias damas. (...).  

Para cá da estopa, uma espécie de sala com algumas figurinhas nas paredes, o 

estandarte do clube, o vexilo das Violetas embrulhando em papel, uma pequena mesa, 

três homens moços roncando sobre a esteira na terra fria ao lado de dois cães, e numa 

rede, tossindo e escarrando, inteiramente indiferente à nossa entrada, um mulato 

esquálido, que parecia tísico (op. cit., p. 137-138).   
 

 

 
 
 

 No morro de Santo Antônio havia uma população quase toda composta por 

operários, mas que, de acordo com João do Rio, estavam parados (cf. op. cit., p. 137). 

Estes desciam à cidade para “arranjar algum cobre” (op. cit., p. 137). E as mulheres? As 

mulheres também desciam “a apanhar fitas nas casas de móveis, amostras de cafés na 

praça – ‘troços por aí’ ” (op. cit., p. 137). Homens e mulheres que pareciam viver sob a 

chefia de “um velho pescador, que habita a montanha há vários lustros, e parece ser 

ouvido” (op. cit., p. 136) e também de “um intendente geral, o agente Guerra, que ordena 

a paz em nome do dr. Reis” (op. cit., p. 136).  

 Andando pelas ruas do morro, João do Rio circulava por uma “outra cidade dentro 

da grande cidade” (op. cit., p. 135). Com isto, destacava, mais uma vez, diferentes 

realidades: o morro imerso em seus aspectos da miséria e a cidade sob o conforto da 

iluminação pública e dos novos aparatos tecnológicos. Do alto do morro envolto pela 

“treva luminosa da noite estrelada” (op. cit., p. 136), imaginava ter chegado 

 

 

de uma longa viagem a um outro ponto da terra, de uma corrida pelo arraial da 

sordidez alegre, pelo horror inconsciente da miséria cantadeira, com a visão dos 
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casinhotos e das caras daquele povo vigoroso, refestelado na indigência em vez de 

trabalhar, conseguindo bem no centro de uma grande cidade a construção inédita de 

um acampamento de indolência, livre de todas as leis (RIO, 2006, p. 140).    

 

 
 

 

 Ainda do alto do morro de Santo Antônio, João do Rio via a ‘outra’ cidade a qual 

pertencia. Uma cidade que se transformava vertiginosamente e que, ao mesmo tempo, 

convivia com o novo ritmo de vida imposto pelos símbolos da modernidade
103

 tais como 

a luz elétrica, o cinema e o automóvel. A chegada deste último símbolo alterou o 

cotidiano das pessoas da cidade carioca: um “monstro transformador irrompeu, bufando, 

por entre os descombros da cidade velha, e como nas mágicas e na natureza, aspérrima 

educadora, tudo transformou com aparências novas e novas aspirações” (op. cit., p. 07). O 

automóvel representava a ruptura com o passado e a consolidação do progresso (cf. 

GOMES, 1996, p. 100). Na verdade, o automóvel seria o “destruidor do bucolismo 

ultrapassado dos tempos idos” (RODRIGUES, 2006, p. XVI). Assim,  

 

 
(...), com o relógio na mão e ganhando vertiginosamente tempo ao tempo. Que ideias 

fazemos do século passado? Uma ideia correlata a velocidade do cavalo e do carro. A 

corrida de um cavalo hoje, quando não se aposta nele e o dito cavalo corre numa raia, é 

simplesmente lamentável. Que ideia fazemos de ontem? Ideia de bonde elétrico, esse 

bonde elétrico, que deixemos longe em dois segundos. O automóvel fez-nos ter uma 

apuradora pena do passado. Agora é correr para frente (RIO, 2006, p. 14). 
 

 

 Em “A era do Automóvel”
104

, João do Rio demonstrava seu encantamento pela 

nova máquina
105

, desprezando, ao mesmo tempo, o bonde elétrico. Nas duas últimas 

décadas do século XIX, este outro meio de transporte desempenhou um importante papel 

no cotidiano da grande cidade no que se refere ao transporte de pessoas. Além disso, 

exercia grande fascínio sobre todos aqueles que o viam circular pelos trilhos. Exemplo 

disso está em uma crônica de Machado de Assis:  

                                                 
103

 Além da luz elétrica, do cinema e do automóvel, Chirley Domingues comenta que o fonógrafo e o 

telégrafo são outros símbolos da cidade moderna. 
104

 Crônica publicada originalmente sob o título “Automóveis” no periódico A Notícia de 21 de junho de 

1908. Apesar de ser a quarta crônica cronologicamente falando de A vida vertiginosa, A era do Automóvel 

abre esta série de crônicas devido à grande significação quanto à ideia de progresso (RODRIGUES, 2006, 

p. XVI). 
105

 A presença do automóvel tem espaço reservado na construção de vários outros textos de João do Rio é 

atestado por Renato Cordeiro Gomes em João do Rio: vielas do vício, ruas da graça. O romance A 

profissão de Jacques Pedreira pode ser visto como exemplo disso.  
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(...). Não tendo assistido a inauguração dos bonds elétricos, deixei de falar neles. Nem 

sequer entrei em algum, mais tarde, para receber as impressões da nova tração e contá-las. 

Daí o meu silêncio da outra semana. Anteontem, porém, indo pela Praia da Lapa, em um 

bond comum, encontrei um dos elétricos, que descia. Era o primeiro que estes meus olhos 

viam andar. 

(...). 

(...), admirei a marcha serena do bond, deslizando como os barcos dos poetas, ao sopro da 

brisa invisível e amiga. Mas, como íamos em sentido contrário, não tardou que nos 

perdêssemos de vista, dobrando ele para o Largo da Lapa e Rua do Passeio, e entrando eu 

na Rua do Catete. Nem por isso o perdi de memória. A gente do meu bond ia saindo aqui 

e ali, outra gente entrava adiante e eu pensava no bond elétrico
106

. 

 

 
 

 

 Apesar de seu momento de glória diante das primeiras transformações urbanas, o 

bonde elétrico não tardou a ser superado pelo automóvel. Em oposição à forma lenta de 

transporte dos bondes elétricos da era machadiana, o automóvel representava a “ação 

começada e logo acabada” (RIO, 2006, p. 09). O automóvel dos tempos de João do Rio 

era o “grande reformador das formas lentas” (op. cit., p. 09).  Era um instrumento eficaz 

para simplificar os negócios (cf. op. cit., p. 10).  

 

 

Um homem, antigamente, para fazer fortuna, precisava envelhecer. E a fortuna era 

lamentável  de pequena. Hoje, rapazolas que ainda não têm trinta anos são milionários. 

Por quê? Por causa do automóvel, por causa da gasolina, que fazem os meninos nascer 

banqueiros, deputados, ministros, diretores de jornal, reformadores da religião e da 

estética (op. cit., p. 11). 

 

 

 
 

 O automóvel também servia para simplificar o amor (cf. op. cit., p. 10). As 

mulheres, de acordo com João do Rio, sentiam-se atraídas pelo automóvel. Para Nicolau 

Sevcenko, o automóvel se fazia indisponível no processo de conquista das mulheres. Eis 

um trecho de “A era do Automóvel” que reitera o pensamento de Sevcenko: 

 

 

As mulheres de hoje em dia, desde as cocottes às sogras problemáticas, resistem a 

tudo: a flores, a vestidos, a camarotes de teatro, a jantares caros. Só não resistem ao 

automóvel. O homem que consegue passear com a dama de seus sonhos nos quatro 

cilindros da sua máquina está prestes a ver a realidade nos braços.  

__ Vamos passear de automóvel?  

__ De automóvel? ... (op. cit., p. 14-15). 
 

 

                                                 
106

 Publicada originalmente na coluna “A semana” da Gazeta de Notícias em 16 de outubro de 1892.  
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 João do Rio descrevia o comportamento das mulheres diante do automóvel. 

Mulheres que desejavam desfrutar não da companhia masculina, mas sim da própria 

máquina que já assentava raízes na sociedade.  

 

 

Toda a sua fisionomia ilumina-se. Se a paixão é por damas alegres, antes da segunda 

velocidade, nós já vamos na reta da chegada. Se a paixão é difícil, há sempre a frase: 

__ Que bom automóvel! É seu?  

__ É nosso... 

Então, com uma carrosserie de primeira ordem, chassis longo, motorista fardado, na 

terceira velocidade, – pega-se. 

__ Ai que me magoas. 

__ Tu é que caíste... 

Como o amor é o fim do mundo, num instante compreende-se que de automóvel lá se 

chegue com a rapidez instantânea. Compreende-se mesmo ser impossível a indiferença 

nas máquinas diabólicas. Quando se quer dar por concluída uma conquista, diz-se: 

__ Foi passear de automóvel! 

E para a mulher do século XX todo o prazer da vida resume-se nesta delícia: 

__ Vou passear de automóvel! (RIO, 2006, p. 15).  

  

 

 

 Para João do Rio, o automóvel era como o “grande sugestionador” (op. cit., p. 11), 

o “grande tentador” (op. cit., p. 14), o “criador de uma nova vida” (op. cit., p. 16) atrelada 

a ideia de velocidade
107

. Uma nova vida em que tudo acontece depressa. Uma vida em 

que o homem moderno tem pressa de chegar, pressa de acabar... Acabar?  Essa pressa de 

acabar é assunto de uma das crônicas pertencentes ao livro Cinematógrafo. É em A pressa 

de acabar
108

 que João do Rio revelava o “ritmo vertiginoso” (ALVES, 2005, p. 108) do 

homem moderno que já sofria, nos primeiros anos do século XX, de uma “dolorosa 

moléstia: – a pressa de acabar” (RIO, 2009, p. 266).  

 Sob esta “moléstia”, o homem moderno via em cada hora que passa “um acúmulo 

de várias coisas que nós temos pressa de acabar” (op. cit., p. 267). É este homem moderno 

– o “homus cinematographicus” (op. cit., p. 268) – que “acorda pela manhã desejando 

acabar com várias coisas” (op. cit., p. 268) para, então, “deitar-se à noite pretendendo 

acabar com outras tantas” (op. cit., p. 268). Em outras palavras, o homem moderno tem 

pressa de acabar porque também tem pressa em ganhar tempo. Ganhar tempo para 

continuar a realizar com pressa tudo que se faz necessário ao longo do dia: 

                                                 
107

 A ideia de velocidade presente nesta crônica representa a “aceleração da vida moderna” (RODRIGUES, 

2006, p. XVII). Esta ideia, segundo Renato Cordeiro Gomes, é um traço do Manifesto Futurista de 

Marinetti escrito em 1909 (1996, p. 100). 
108

 Crônica publicada em 1908 
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Vede o espectador teatral. Logo que o último ato chega ao meio, ei-lo nervoso, danado 

por sair. Para quê? Para tomar chocolate depressa. E por que depressa? Para tomar o 

bonde onde o vemos febril ao primeiro estorvo. Por quê? Porque tem pressa de ir 

dormir, para acordar cedo, acabar depressa de dormir e continuar com pressa as breves 

funções da vida breve! (RIO, 2009, p. 268). 
 

 

 

 Como salienta Flora Süssekind em Cinematógrafo de letras, João do Rio ao 

caracterizar esse “homus cinematographicus” não o relacionou apenas ao cinematógrafo, 

mas aos demais aparatos tecnológicos. Todas “as descobertas de há vinte anos a esta parte 

tendem a apressar os atos da vida. O automóvel, essa delícia, e o fonógrafo, esse tormento 

encurtando a distância e guardando as vozes para não se perder tempo, são bem os 

símbolos da época” (op. cit., p. 268). Essas descobertas diminuem a distância do espaço e 

do tempo e também impõem velocidade ao homem moderno-urbano. Este homem, no 

dizer do próprio João do Rio, quando comparado ao homem do passado poderia ser 

considerado “um gigante da atividade” (op. cit., p. 269).  

 Um gigante que sujeitava-se a neurose de produzir ou de conquistar cada vez 

mais. 

 

 

O comerciante trabalha em dois meses mais do que o seu antecessor em dez anos; o 

escritor escreve volumes de tal modo, aqui, na França, na Inglaterra, que os próprios 

colegas (aliás com a mesma moléstia) ficam a desconfiar de que o tipo tenha em casa um 

batalhão de profissionais anônimos: os amorosos ajeitam-se de tal forma que a paixão me 

dá hoje a impressão de um bailado desvairado que se denomina: o cancã dos beijos. A 

pressa de acabar torna a vida um torvelinho macabro e é tão forte o seu domínio que 

muitos acabam com a vida ou com a razão apenas por não poder acabar depressa umas 

tantas coisas... (op. cit., p. 269). 

 
 
 

 

 

 Diante de um “momento empolgante de metamorfose e adaptação” (MARTINS, 

1971, p. 33), marcado também pela brevidade e novidade de informação
109

, João do Rio 

não visava à transmissão de um ‘passado puro’ de sua experiência – o “puro em si”
110

 do 

observado. Tal conceito de experiência, aqui, não se refere ao que Walter Benjamin 

destaca em O narrador.  Considerações sobre a obra de Nicolai Leskov.  Neste ensaio, o 

                                                 
109

 A informação só possui valor à medida que é nova, vivendo apenas neste momento. Além disso, a 

informação “não transmite sabedoria porque não está tecida na substância viva da existência do narrador” 

(KLINGER, 2007, p. 100). 
110

 Expressão empregada por Walter Benjamin em Sobre Alguns temas de Charles Baudelaire. 
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autor ressalta que a experiência transmitida de pessoa a pessoa é a fonte de todos os 

narradores clássicos. Dentre estes, há aquele que viaja, representado pelo marinheiro 

comerciante, que tem muito a falar e aquele homem, o camponês sedentário, que, 

ganhando a vida honestamente, nunca saiu de seu país, mas conhece suas histórias e 

tradições. O conceito de experiência
111

 do narrador clássico de Benjamin vincula-se ao 

sentido de ‘sabedoria’ enquanto ‘experiência de vida’ ou ‘conhecimento de mundo’ (cf. 

KLINGER, 2007, p. 101). 

 Ao contrário do narrador tradicional, as experiências em João do Rio se fazem 

pelo sentido de ‘vivência’, “do qual não se extrai nenhuma sabedoria” (op. cit., p. 101). 

Essas experiências enquanto vivências estavam atreladas às remodelações da cidade 

carioca dos primeiros anos do século XX. Em suas crônicas, João do Rio registrava os 

novos hábitos oriundos de Paris em detrimento “dos velhos costumes, das velhas 

profissões e tipos sociais, que tombavam como os antigos casarões coloniais para que se 

abrisse um bouvelard ou se inaugurasse um cinematógrafo, como então se dizia” 

(BULHÕES, 2007, p. 105). 

 Enquanto narrador-flâneur, narrador-dândi, ou mesmo, narrador-repórter, João do 

Rio avançava na vivência do jornalismo in loco. Na verdade, ao revelar a vida cotidiana 

da nova cidade que se modernizava, João do Rio se apoiava no efêmero e no 

circunstancial – características do jornalismo – e, ao mesmo tempo, se dirigia à essência 

humana – marca da literatura. Dessa forma, João do Rio tornava-se “o primeiro jornalista 

a subir os morros do Rio, a entrar nos presídios, a fuçar os antros de ópio, as fumeries, a 

revelar as religiões, a se interessar, enfim, pelo outro lado de uma cidade já partida” 

(VENTURA, 2001, p. 45).  

Segundo Antonio Edmilson Martins Rodrigues, João do Rio acreditava que o 

jornalismo pudesse criar sua própria singularidade por meio de pesquisas e produção de 

temas e opiniões. Como destaca Cristiane Costa, o modo de João do Rio levantar e 

averiguar assunto pelas ruas da cidade já apresentava sinais de um repórter moderno: o 

“questionamento das fontes, a circulação por diversos bairros em busca de diversidade, o 

uso privilegiado das descrições in loco” (COSTA, 1005, p. 42). Com ele, a crônica, 

                                                 
111

 Em alemão, “experiência” significa “Erfahrung” enquanto “sabedoria” como “experiência de vida, 

Lebenserfahrung, ou como “conhecimento de mundo”, Weterfahrung. Já “Erlebnis” significa “experiência” 

no sentido de ‘vivência’. Cabe ressaltar que, na tradução do alemão para o português, há uma distinção que 

se perde. (KLINGER, 2007, p. 101). 
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transformava-se em algo independente, deixando de ser o registro frequente do cotidiano 

ou “laboratório narrativo do romancista” (ANTELO, 1989, p. 21). 
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CAPÍTULO 3: 

 

JOÃO DO RIO E SUA RELAÇÃO 

COM O JORNALISMO E A LITERATURA 

 

        O jornal apareceu, trazendo em si o 

gérmen de uma revolução. Essa revolução não 

é só literária, é também social, é econômica, 

porque é um movimento da humanidade 

abalando todas as suas eminências, a reação 

do espírito humano sobre as fórmulas 

existentes do mundo literário, do mundo 

econômico e do mundo social. 

 

Machado de Assis 
 

 

Escritas que surgem por diferentes influências 

       

A escrita de textos
112

 que narram acontecimentos “que se sucedem no tempo” 

(BULHÕES, 2007, p. 40) configura-se em algo que abrange, muitas vezes, a vivência 

literária. Além da vivência literária, tal escrita inclui também a vivência jornalística, tendo 

a narratividade um papel de extrema importância. A narratividade está atrelada à 

“necessidade de conhecimento e revelação do mundo ou da realidade” (op. cit., p. 40). A 

presença da narratividade como um ponto de confluência entre o jornalismo e a literatura 

mostra-se estreitamente vinculada à temporalidade, “o que significa dizer que se contam 

eventos reveladores da passagem de um estado a outro” (op. cit., p. 40). Ainda no tocante 

à narratividade, a relação entre jornalismo e literatura atinge “os gêneros narrativos em 

prosa” (op. cit., p. 41). Quanto ao jornalismo, os gêneros sempre convocados são a 

notícia e a reportagem, mas quanto à literatura, o conto e o romance são recorrentes. 

                                                 
112

 Artigo, conto, editorial, entrevista, novela, romance e outros, no dizer de Marcelo Bulhões. 
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Somente a partir de 1900, a reportagem e a entrevista, até então quase não utilizadas, 

começaram a fazer parte do jornalismo.  

A notícia é marcada pelo comentário sucinto a respeito de um acontecimento ou 

fato: característica da “condensação jornalística” (BULHÕES, 2007, p. 42). Ao ser breve, 

a notícia fixa precisão verbal à construção textual.  Diferentemente da notícia, a 

reportagem se faz pelo levantamento detalhado de informações através de entrevistas ou 

de “consultas a diferentes versões” (op. cit. p. 45). A presença da reportagem no 

jornalismo se faz pela necessidade do repórter estar “no palco das ações dos 

acontecimentos, trazendo a voz de quem convive estreitamente com os fatos” (op. cit., p. 

45). Dessa forma, centraliza-se na figura do eu ao reproduzir a informação. Marcada pela 

individualidade, a reportagem busca transmitir o “puro em-si” do assunto narrado (cf. 

BENJAMIN, 1994, p. 205), consagrando-se como uma narrativa detalhada dos 

acontecimentos ou fatos em diferentes formatos. Esses formatos podem ser classificados, 

segundo Marcelo Bulhões, como descritivos, narrativos, expositivos ou dissertativos.  

Em certos momentos, a reportagem aproxima-se da “prosa de ficção ou transporta 

marcas da própria literariedade” (BULHÕES, 2007, p. 45). O que significa dizer que, é 

possível ressaltar características oriundas do conto e do romance na elaboração ou 

realização de reportagens. Assim, designações mais contemporâneas como conto-

reportagem e romance-reportagem ou livro-reportagem exemplificam o hibridismo 

presente entre jornalismo e literatura. Tais designações demonstram, na verdade, 

afinidades literário-jornalísticas.   

 

Se, em uma perspectiva histórica, de início coube à literatura ser a matriz fornecedora 

de sugestões formais à narratividade jornalística, o desenvolvimento do jornalismo foi 

aos poucos construindo uma autêntica e nada desprezível tradição de textualidade que 

também se ofertou à realização literária. Com isto, sugestões e procedimentos típicos 

de uma vivência calcada na factualidade jornalística podem ser assimilados pelo 

aparato ficcional da literatura, o que faz supor uma relação interdependente (op. cit., p. 

46). 

 

O conto, por exemplo, origina-se da tradição oral e popular, tendo suas primeiras 

aparições em manifestações lendárias e mitológicas. No entanto, é em fins do século 

XVIII que o conto firma-se na literatura ocidental. Sua característica principal, a 

brevidade de extensão, não se configura em um problema, mas num valorizado 
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componente. Para Marcelo Bulhões, o contista analisa apenas um momento do tempo, um 

flash da vida. Além da brevidade narrativa, o conto se faz por “força expressiva”
113

 

(BULHÕES, 2007, p. 42) enquanto marca de intensidade dramática. Já o romance
114

, no 

dizer de Walter Benjamin, não deriva da tradição oral e tampouco possibilita a esta última 

o seu desenvolvimento. O romancista busca viver isolado. Na verdade, ao romancista não 

cabe falar de suas preocupações ou receber e dar conselhos. O “romancista segrega-se. A 

origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplarmente sobre 

suas preocupações mais importantes e que não recebe conselhos ou mesmo sabe dá-los” 

(BENJAMIN, 1994, p. 201).  

O romance designou, primeiramente, as “línguas românicas, filhas ‘bastardas’ e 

‘desvirtuadas’ do latim” (BULHÕES, 2007, p. 43). Mais tarde, adquiriu sentido de 

composição narrativa em versos e somente, a partir do século XVI, passou a variar entre 

verso e prosa
115

. No século XVII, o romance alcançou uma dimensão fantasiosa, tendo as 

narrativas romanescas de cavalaria como grande exemplo. Já em meados do século XIX, 

o romance
116

 passava a apresentar novas características: a observação e a pesquisa da 

realidade social e a crítica ao comportamento humano. Características “de tom 

retumbante, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, com a incursão às 

tendências de análise da realidade e contundência crítica lançada ao comportamento 

humano, em uma investida de desmascaramento” (op. cit., p. 43).  

É ainda no século XIX que o romance se fazia um fenômeno através do folhetim. 

Influenciado pelo teatro melodramático, o romance em folhetins dirigia-se “a um público 

novo e sem tradição cultural” (TINHORÃO, 1994, p. 08): a massa popular. No que tange 

às influências das técnicas teatrais destacam-se a “descrição da situação dramática” (op. 

cit., p. 09), o “agravamento das tensões” (op. cit., p. 09) e o suspense até a conclusão da 

trama que afetaram não só a estrutura dos romances em capítulos, mas a “concepção por 

assim dizer visual das histórias” (op. cit., p. 09). Em trecho da obra de Aluísio Azevedo 

intitulada Mattos, Malta ou Matta?
117

, é possível perceber a descrição aos moldes da 
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  Essa força expressiva se dá, de acordo com Bulhões, mesmo na exatidão verbal. 
114

 Para Walter Benjamin, o romance surge na Antiguidade. Além disso, Benjamin ressalta que o 

florescimento do romance se deu, séculos mais tarde, com a consolidação da burguesia. Já Marcelo Bulhões 

afirma que a origem do romance é imprecisa, remontando, muitas vezes, ao período medieval. 
115

  Ainda segundo Bulhões, tal variação do romance ocorre sob a forma de romance pastoril. 
116

  Vale ressaltar que, até o século XIX o romance relacionava-se, muitas vezes, à frivolidade, à evasão e à 

inverossimilhança narrativa. 
117

  Inspirada em uma notícia de jornal que narrava tanto a prisão e morte por congestão hepática de João 

Alves Castro Malta quanto uma troca de cadáveres, mobilizando a imprensa e a polícia carioca em fins do 
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técnica teatral da situação vivida pelo cavalheiro que escrevia ao redator dA Semana
118

. 

Após exigir de sua mulher explicações a respeito de um certo homem chamado João 

Alves, tal cavalheiro sai a procura da mesma que foge. Assim, relata sua empreitada para 

encontrá-la: 

 

 

“(...). 

Percorro toda a casa, revisto os móveis, os cantos, o quintal, o porão - nada! A 

pérfida havia se escapado pela porta da cozinha. 

Saí, fui à venda pedir informações; indago pela vizinhança, e só no dia seguinte 

descubro que a miserável fugira com um tal João Alves que há muito a convidava 

para isso. 

- Ah! O papagaio tinha razão! 

Armei-me, passei a noite a fariscar-lhes a pista. Pela manhã, depois de quebrar a 

cabeça em procurá-los, vim a saber que os infames estavam refugiados a dous passos 

de minha casa, numa hospedaria que ficava ao canto da rua. 

Corri para lá espumando de raiva, meti ombros à porta, entrei; mas os fugitivos já lá 

não estavam e deles só havia um vestígio importante. Foi um cartão de visita que o 

amante de minha mulher deixara ficar por esquecimento. 

Pois bem, Sr. Redator, nesse cartão estava escrito “Castro Matta”. E estes dous novos 

nomes, ligados aos que pronunciara o papagaio, aproximam-se singularmente do 

nome por extenso daquele célebre homem que hoje os jornais com tanto afinco 

procuram descobrir. E agora, custe o que custar hei de desencavá-lo; não porque me 

interessem as questões públicas, mas porque esse João Alves de Castro Matta há de 

sofrer pelo que me fez. 

É isso, Sr. Redator, o que por ora lhe tenho a comunicar e do que, peço, faça uma 

pequena notícia, escondendo os pontos mais privados desta carta. E, se V. Sª. quiser 

ligar o seu esforço ao meu, havemos de dizer ao público o que foi feito do Malta ou 

Matta, porque, segundo as últimas informações que colhi e que amanhã lhe enviarei, 

cada vez mais se justificam as minhas suspeitas sobre a identidade do grande patife. 

Pelo que eu lhe for dizendo, verá V.Sª. que estou a par de tudo e que os mais culpados 

nesta questão não são os que mereceram as maiores acusações da imprensa. 

Consola-me a idéia de que, vingando a minha honra ultrajada, vou igualmente prestar 

um grande serviço à justiça e ao Direito. 

(...).”(AZEVEDO, 1985, p. 46-48) 

 

 

 No Brasil do início do século XX, o folhetim seria ofuscado pelo 

desenvolvimento da reportagem. Esta última apropriava-se de traços pertencentes ao 

folhetim como a dramatização dos acontecimentos. Ao mesmo tempo em que exibia 

explicitamente tal traço, a reportagem demonstrava certa ambiguidade: ela (a reportagem) 

                                                                                                                                                  
ano de 1884, esta novela pode ser vista como a primeira narrativa policial da literatura brasileira. É uma 

(auto) caricatura do sensacionalismo utilizado pelos jornais daquele tempo. A autoria desse folhetim 

permaneceu por muito tempo desconhecida, visto que só recentemente pesquisadores da obra de Aluísio 

Azevedo descobriram ser ele o autor do romance. 
118

 Foi um semanário brasileiro fundado por Valentim Magalhães em janeiro de 1885. Com enfoque 

político, nele colaboraram alguns dos principais intelectuais e artistas da época.  
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não se apresentava enquanto “a ingênua fantasia, a ‘mentira imaginativa’, escancarada” 

(BULHÕES, 2007, p. 112), mas enquanto “uma reprodução da verdade” (op. cit., p. 113). 

Tendo a própria vida enquanto algo plausível a ser descrita como matéria nas folhas de 

jornal, pode-se dizer que este modelo de reportagem marcou o conceito moderno de 

crônica. 

 

 

A crônica através dos tempos... 

 

 

De certa maneira, as crônicas “recolocam a seus leitores a relação entre ficção e 

História” (NEVES, 1992, p. 76). Em suas múltiplas leituras, as crônicas podem ser vistas 

como “documentos”
119

 de uma época ao narrarem as novidades sobre um tempo social 

vivido. Documentos porque se apresentam enquanto imagens ou narrativas – construções 

– do dia a dia (cf. op. cit., p. 76). Particularmente, em relação às crônicas cariocas 

produzidas na virada do século XIX para o XX:  

 

é possível uma leitura que as considere ‘documentos’ na medida em que se constituem 

como um discurso polifacético que expressa, de forma certamente contraditória, um 

‘tempo social’ vivido pelos contemporâneos como um momento de transformações. 

‘Documentos’ portanto, porque se apresentam como um dos elementos que tecem a 

novidade desse tempo vivido. ‘Documentos’, nesse sentido, porque imagens da nova 

ordem. ‘Documento’, finalmente, porque ‘monumentos’ de um tempo social que 

conferirá ao tempo cronológico da passagem do século no Rio de Janeiro uma 

conotação de novidade, de transformação, que cada vez mais tenderá a se identificar 

com a noção de ‘progresso’ (op. cit., p. 76). 
 

 

Diante do período que celebrava o Rio de Janeiro “como capital da ordem 

enquanto progresso” (op. cit., p. 79), as crônicas apresentavam-se como portadoras do 

“espírito do tempo” (op. cit., p. 82). Portadoras do “espírito do tempo” por 

 
 

                                                 
119

 A abordagem da crônica enquanto documento apresentada por Margarida de Souza Neves, em Uma 

escrita do tempo: memória, ordem e progresso nas crônicas cariocas, não se refere ao sentido positivista. 
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suas características formais como por seu conteúdo, pela relação que nela se instaura 

necessariamente entre ficção e história, pelos aspectos aparentemente casuais do 

cotidiano, que registra e reconstrói, como pela complexa trama de tensões e relações 

sociais que através delas é possível perceber. Pela ‘cumplicidade lúdica’, enfim, que 

estabelece entre autor e possível leitor no momento de sua escrita e que parece 

reproduzir-se entre historiador e o tempo perdido em busca do qual arriscamos nossas 

interpretações, ainda que sempre ancorados em nosso tempo vivido. Gênero 

compulsório da chamada modernidade carioca, a crônica é também um gênero 

expressivo desse mesmo tempo em particular (NEVES, 1992, p. 82). 

 

 As crônicas assinalavam o Rio de Janeiro como espaço onde se instaurava o 

progresso que se pretendia em toda a República. Esta forma de escrita narrava um “tempo 

de transformações, de inovações e de rupturas” (op. cit., p. 84). Por meio de diferentes 

implicações, as crônicas cariocas destacavam o ‘progresso’, a ‘civilização’, a ‘ordem’, o 

‘trabalho’, o ‘saneamento’, a ‘racionalidade’ e a ‘cidadania’ (cf. op. cit., p. 85) e também 

o ‘atraso’, a ‘barbárie’, a ‘desordem’, a ‘ociosidade’, a ‘doença’, a ‘irracionalidade’ e a 

‘anarquia’ (cf. op. cit., p. 85). Em outras palavras, as crônicas desse período referiam-se à 

chegada e, consequentemente, a consolidação da República.  

 Originalmente, a crônica apresentava-se como registro de acontecimentos 

relevantes que marcaram uma determinada época. Um dado tempo que “não deixa de ser, 

pois, o do próprio cronista” (BULHÕES, 2007, p. 50) uma vez que a marca essencial da 

crônica é o tempo presente: “base para a observação e para o trabalho” (LOPEZ, 1992, p. 

165). A crônica é uma narração de fatos históricos sucedidos cronologicamente, 

“conforme dizem os dicionários, e por essa via se tornou uma precursora da historiografia 

moderna” (ARRIGUCCI Jr., 1987, p. 52). Daí, a nomenclatura crônica histórica. Uma 

narração que valoriza a “experiência progressiva do tempo, um passado que se possa 

concatenar significativamente, a História, enfim, e não apenas um tempo cíclico ou 

repetitivo, implicado noutra forma de narrativa – o mito” (op. cit., p. 52).  

É desde sua origem que as crônicas representam uma forma de “relato em 

permanente relação com o tempo, de onde tira, como memória escrita, sua matéria 

principal, o que fica do vivido” (op. cit., p. 51). Assim, as crônicas favorecem a 

reconstrução de um determinado passado à medida que constituem uma memória a partir 

de certas impressões.  A memória, em sua essência, traduz-se na necessidade de se 

“continuar a narrar” (CATROGA, 2001, p. 26) o acontecido por meio de discursos que 

atravessam os tempos a fim de manter viva a presença do que já passou. 
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Portanto, ao cronista do passado cabia a “responsabilidade de escrever para ficar, a 

responsabilidade de fixar tudo aquilo que, um dia, foi presente” (LOPEZ, 1992, p. 165). 

Seu propósito, em outras palavras, era registrar eventos da vida social para o uso futuro e 

assim evitar que “ações realizadas pelos homens se apaguem com o tempo” (BORGES, 

1984, p. 17). Textos historiográficos de Heródoto, no século V a.C., de Fernão Lopes e de 

Gomes Eanes de Zurara, ambos no século XV, além da carta de Pero Vaz de Caminha
120

 

ao rei D. Manuel, em 1500, podem ser vistos como frutos desta responsabilidade. A 

crônica histórica, na verdade, adquire “caráter de relato circunstanciado sobre feitos, 

cenários e personagens” (MELO, 2002, p. 140) mediante observação do próprio narrador 

ou dados coletados “junto a protagonistas ou testemunhas oculares” (op. cit., p. 140). Por 

outro lado, a crônica moderna se faz pela leveza quanto aos comentários dos fatos do 

tempo presente até mesmo sobre o “mais terrível e urgente dos acontecimentos da 

atualidade” (BULHÕES, 2007, p. 48). Ao cronista moderno não importa o detalhamento 

do fato ou da notícia “que lhe serve de base” (LOPEZ 1992, p. 166).  

 Numa concepção histórica, como destaca Walter Benjamin, cronistas tornavam-se 

narradores de uma determinada época, não necessitando descrever os acontecimentos e/ou 

situações como de fato ocorreram. Diferentemente do historiador que buscava “explicar 

de uma ou outra maneira os episódios com que lida” (BENJAMIN, 1994, p. 209), 

cronistas deixavam as explicações sobre os acontecimentos ou situações narradas “na 

sombra da divindade” (ARRIGUCCI Jr., 1987, p. 52) e, assim, não se viam obrigados a 

oferecer explicações suscetíveis de verificação. Desde o começo “se libertaram do ônus 

da explicação verificável. Ela é substituída pela exegese, que não se preocupa com o 

encadeamento exato de fatos determinados, mas com a maneira de sua inserção no fluxo 

insondável das coisas” (BENJAMIN, 1994, p. 209). 

 Ao narrar acontecimentos, cronistas assemelhavam-se aos narradores populares, 

tornando-se hábeis mestres na arte de contar histórias do cotidiano à medida que 

incorporavam uma característica: suas próprias impressões como a mão do oleiro no vaso 

de argila. Dessa forma, o cronista “passa a ser artesão da experiência, transformador da 
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 Em A Crônica, Jorge de Sá ressalta que Caminha é um cronista “no melhor sentido literário do termo” 

(SÁ, 2005, p. 05). De acordo com Sá, Caminha recria seu cotidiano com os índios: o contato direto com os 

nativos e seus costumes. Além disso, é fiel às circunstâncias, “onde todos os elementos se tornam decisivos 

para que o texto transforme a pluralidade dos retalhos em uma unidade bastante significativa” (SÁ, 2005, p. 

06). Para Caminha, a experiência vivida em meio aos índios se fazia essencial para gerar assunto em seu 

relato ao rei. Por isso, só escrevia após observar diretamente os hábitos e costumes dos nativos, ou seja, 

fatos banais. Dessa forma, Caminha, ainda segundo Jorge de Sá, estabelece o “princípio básico da crônica: 

registrar o circunstancial” (op. cit., p. 06). 
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matéria-prima do vivido em narração, mestre na arte de contar histórias” (ARRIGUCCI 

Jr., 1987, p. 52). No entanto, como Benjamin
121

 coloca no ensaio Sobre o conceito de 

história, somente a humanidade redimida é capaz de rememorar integralmente o passado.  

 Segundo Michael Löwy, a redenção
122

 exige a rememoração total do passado.  

Para isto, os eventos e/ou indivíduos não devem se diferenciar entre grandes e pequenos, 

pois à medida que “os sofrimentos de um único ser humano forem esquecidos, não poderá 

haver libertação” (LÖWY, 2005, p. 54). O conceito de redenção defendido por Walter 

Benjamin situa-se, primeiramente, na esfera do indivíduo, ou seja, para que haja 

felicidade pessoal é necessária a redenção de seu passado, a “realização do que poderia ter 

sido, não foi” (op. cit., p. 49). Essa felicidade consiste tanto na reparação quanto na 

desolação do passado. 

 Como salienta Löwy, a tese II passa da redenção individual para a reparação 

coletiva, no campo da história. Não há progresso na história, “se as almas que sofrem não 

têm direito à felicidade e à realização” (op. cit., p. 49). Para Benjamin, a busca pela 

redenção possibilita o não esquecimento ou perda de cada detalhe da história.  Além de 

um olhar voltado para o passado, a redenção realiza-se no tempo presente tanto para 

salvar do esquecimento os vencidos e oprimidos quanto para favorecer a emancipação dos 

mesmos. O que significa dizer que, a redenção não está atrelada apenas à rememoração 

do sofrimento, “mas também a reparação das injustiças passadas e a realização da utopia 

social” (op. cit., p. 51), cabendo a cada geração o dever de exercê-la. A redenção, 

segundo Michael Löwy, pode ser compreendida nas teses de Benjamin de maneira 

teológica e profana: 

 

 

A redenção messiânica/revolucionária é uma tarefa que nos foi atribuída pelas 

gerações passadas. Não há um Messias enviado do céu: somos nós o Messias, cada 

geração possui uma parcela do poder messiânico e deve se esforçar ao máximo para 

exercê-la. 

A hipótese herética, do ponto de vista do judaísmo ortodoxo, de uma força messiânica 

(messianische Kraft) atribuída aos seres humanos está presente também entre outros 

pensadores judeus da Europa central, como Martin Buber. Mas, enquanto para ele se 
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 O Romantismo alemão, o messianismo judaico e o marxismo foram as fontes nas quais Walter Benjamin 

se baseia para escrever aquele ensaio. 
122

 O conceito de redenção pode ser visto de maneira teológica. Para Benjamin, a redenção messiânica seria 

uma tarefa atribuída aos indivíduos pelas gerações passadas. Como consequência disso, cada geração é 

responsável por exercê-la.  Sob este prisma, o cronista antecipa o Juízo Final, pois cada detalhe – cada 

vítima do passado e/ou cada tentativa de emancipação – é citado no dia do Juízo, não tendo nada a ser 

esquecido.  
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trata de uma força auxiliar, que nos permite cooperar com Deus na obra de redenção, 

para Benjamin essa dualidade parece suprimida – no sentido de aufgehobern. Deus 

está ausente, e a tarefa messiânica é inteiramente atribuída às gerações humanas. O 

único messias possível é coletivo: é a própria humanidade, mais precisamente, como 

veremos  

 

depois, a humanidade oprimida. Não se trata de esperar o Messias, ou de calcular o dia 

de sua chegada – como fazem os cabalistas e outros místicos judeus que praticam a 

gematria – mas de agir coletivamente. A redenção é uma auto-redenção, cujo 

equivalente profano pode ser encontrado em Marx: os homens fazem sua própria 

história, a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores 

(LÖWY, 2005, p. 51-52). 

 

 

 Todavia, ainda de acordo com Michael Löwy, além da dimensão teológica, a 

diferença entre Benjamin e Marx se faz pela “importância da exigência quem vem do 

passado: não haverá redenção para a geração presente se ela fizer pouco caso da 

reivindicação (Anspruch) das vítimas da história” (op. cit., p. 52). Desse modo, ao mesmo 

tempo em que a tese II se orienta “para o passado – a história, a rememoração – e o 

presente: a ação redentora” (op. cit., p. 53), o olhar em relação ao passado não deve ser 

apenas contemplativo no que tange a conversação do passado, mas também uma 

transformação ativa do próprio presente (cf. op. cit., p. 53). Por isso, Löwy afirma que 

Walter Benjamin reconhece o cronista enquanto aquele capaz de escrever a respeito do 

passado – a história
123

 integral de acontecimentos e/ou situações que ocorreram: uma 

história onde cada detalhe, cada evento, mesmo que seja insignificante, não está 

‘perdido’. Para Benjamin, o cronista seria a figura daquele que estaria apto a cumprir tal 

exigência uma vez que o historiador registra os feitos de grupos sociais ou do ‘grande’ 

homem.  

A crônica surge a partir de um evento real. Um fato de âmbito quer social quer 

individual, de acordo com Telê Porto Ancona Lopez. Melhor dizendo: um acontecimento 

de âmbito social, de qualquer alcance, ou “de âmbito individual, como, por exemplo, a 

descoberta que um cronista faz, em um dia determinado, que o cair da chuva lhe restitui 

emoções ou lembranças de situações antigas, passadas. (...). Ou, a observação de um dado 

do hoje pode suscitar a crônica que devaneia com o futuro” (LOPEZ, 1992, p. 167). 

                                                 
123

  Para Michael Löwy, a concepção da história de Benjamin não é pós-moderna, pois “constitui uma forma 

diferente de relato de emancipação: inspirando-se em fontes messiânicas e marxistas, ela utiliza a nostalgia 

do passado como método revolucionário de crítica do presente. Seu pensamento não é, então, nem 

‘moderno’ (...) nem ‘pós- moderno’ (...), mas consiste sobretudo em uma crítica moderna à modernidade 

(...), inspirada em referências culturais e históricas pré-capitalistas” (LÖWY, 2005, p. 35). 
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Numa acepção mais moderna, a crônica ajusta-se ao cotidiano: “fatos corriqueiros do dia 

a dia” (ARRIGUCCI Jr., 1987, p. 52). Fatos que se fazem assuntos para o cronista a partir 

de suas próprias impressões.   

Sem a obrigação de informar acontecimentos detalhadamente ou mesmo de criar 

histórias com começo, meio e fim, a crônica tornou-se modelo de escrita mais simples e 

mais sucinta
124

. Na verdade, a crônica 

 

 

foi largando cada vez mais a intenção de informar e comentar (deixada a outros tipos 

de jornalismo), para ficar sobretudo com a de divertir. A linguagem se tornou mais 

leve, mais descompromissada e (fato decisivo) se afastou da lógica argumentativa ou 

da crítica política, para penetrar poesia adentro. Creio que a fórmula moderna, onde 

entra um fato miúdo e um toque humorístico, com o seu quantum satis de poesia, 

representa o amadurecimento e o encontro mais puro da crônica consigo mesma 

(CANDIDO, 1992, p. 15).   

 

Apesar de ser reconhecidamente um “gênero menor”
125

 (NEVES, 1992, p. 81), a 

crônica, em fins de século XIX e início de século XX, atingiu um grande número de 

leitores em comparação a qualquer outro gênero. Quando escrita, a crônica estabelece 

uma conversa com seus leitores, ou seja, com um novo perfil de leitor: o público-alvo do 

jornal. Leitores, ainda segundo Ancona Lopez, sem tempo para ler, mas que “gostam de 

encontrar, no meio do noticiário sério e pesado que marca o mundo de hoje, a brecha 

amena, sensível, do tom pessoal, individual” (LOPEZ, 1992, p. 167). Estes novos leitores 

apreciam uma leitura breve permeada de opiniões e sentimentos do outro. Em Como se 

ouve a missa do ‘Galo’
126

, João do Rio deixava transparecer suas emoções durante suas 

andanças pela cidade quando ocorriam várias missas do galo em diferentes igrejas:  

 

       (...) 
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 Isto ocorreu quando informar passou a ser função do jornalista, cabendo o entretenimento do leitor a 

pessoa do cronista, nas palavras de Cristiane Costa em Pena de aluguel: escritores jornalistas no Brasil 

1904 – 2004. 
125

 Além de Margarida de Souza Neves, Antonio Candido afirma que a crônica não se mostra um “gênero 

maior” (1992, p. 13). Segundo Candido, uma literatura não se faz de grandes cronistas, mas de grandes 

dramaturgos, poetas e romancistas. A crônica seria um caminho para a literatura, pois é elaborada de forma 

mais livre e tem uma linguagem que “fala de perto ao nosso modo de ser mais natural” (op. cit., p. 13). Na 

verdade, a crônica é um gênero muito utilizado através dos tempos. Ela “foi e continua sendo um gênero 

amado e muito praticado” (BULHÕES, 2007, p. 47).     
126

 Escrita para a série “A vida na cidade” da Gazeta de Notícias em 26 de dezembro de 1906. 
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Era a missa do galo na cidade... Que tina eu? Desgosto? Tristeza? Dor de cabeça? Sei     

lá! Despedi-me do ex-pai de família, tomei de novo o automóvel que logo deslizou 

pela rua da Assembléia para cair numa vertiginosa carreira pela avenida Central. 

Que é aquilo? 

É a missa do convento da Ajuda. 

Saltei.  (...). 

(...). E a missa trespassava a alma, porque, enquanto o sacerdote ia e vinha no altar, 

por trás, na sombra, perpetuamente na sombra, morta, enterrada, perdida para o 

mundo, a voz das monjas varava o ar como o som de um cristal quebrado, retorcia-se 

no sacrifício do louvor do deus que nascera de um seio humano, espiralava como uma 

contorção histérica, soluçava cantando... 

Ia mais adiante, mas na minha frente um latagão bocejou: 

— Que cacetada! 

— É verdade, vamo-nos, respondeu a companheira. 

— Ainda temos tempo de ir a Copacabana. 

Consultou o relógio e começou a sair, imprimindo tal movimento à massa de gente, 

que eu, com outros mais, de recuar tanto, me achei de novo na porta triste e humilde. 

— Ó José, vamos a Copacabana? 

— Anda daí. 

Copacabana devia ser divertido. Tomei de novo o automóvel e disse ao chauffeur: 

— Para Copacabana. 

(...) (RIO, 2008, p. 135). 

 

 

Esse gênero próximo da conversa e da vida cotidiana, no dizer de Arrigucci Jr, 

apresenta diversos significados. Todos associados à noção de tempo, presente no próprio 

termo, que procede do grego chronos” (ARRIGUCCI Jr., 1987, p. 51). Crônica, para 

Margarida de Souza Neves, pela “etimologia – chronus / crônica – é um gênero colado ao 

tempo” (NEVES, 1992, p. 82). Vem, de acordo com Marília Rothier Cardoso, de 

“Cronos, Deus devorador” (CARDOSO, 1992, p. 142) ou, como afirma Marcelo 

Bulhões, remete-se à chronos, o “deus grego que representa o tempo” (BULHÕES, 2007, 

p. 50). Crônica, cronista (do grego cronos, tempo), relatam cronologicamente, como diz 

Afrânio Coutinho, “fatos sucedidos em qualquer lugar” (COUTINHO, 1995, p. 306). 

Enfim, crônica é perceber chronos, ainda na opinião de Bulhões,  na própria etimologia 

da palavra.  É “um gênero que fixa o tempo em que é realizado e ao qual se refere” 

(BULHÕES, 2007, p. 50). 

A crônica exibe singeleza a respeito das coisas miúdas que escapam aos olhos da 

maioria das pessoas. Em vez de “oferecer um cenário excelso, numa revoada de adjetivos 

e períodos candentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma 

singularidade insuspeitadas” (CANDIDO, 1992, p. 14). Em crônica publicada na coluna A 

Semana da Gazeta de Notícias, Machado de Assis escrevia: “Eu gosto de catar o mínimo 

e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu com a curiosidade estreita e 
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aguda que descobre o encoberto”
127

. Machado de Assis se mostrava atento a tudo aquilo 

que fosse circunstancial ou banal. Na crônica já citada, declarava a vantagem de ser 

míope em sentido figurado. Enquanto “o telégrafo nos dava notícias tão graves, como a 

taxa francesa sobre a falta de filhos e o suicídio do chefe de polícia paraguaio, coisas que 

entram pelos olhos, eu apertei os meus para ver coisas miúdas, coisas que escapam ao 

maior número, coisas de míopes. A vantagem dos míopes é enxergar onde as grandes 

vistas não pegam”
128

. 

Hoje, portanto, a crônica relata situações diárias em jornais “desde que estes se 

tornaram instrumentos de informação de grande tiragem, no século passado” 

(ARRIGUCCI Jr., 1987, p. 53). Conforme salienta José Marques de Melo, a crônica 

pertence ao jornalismo contemporâneo, cujas primeiras expressões escritas são 

provenientes da história e da literatura. Ao virar parte de seção de jornal, a crônica, nas 

palavras de Telê Porto Ancona Lopez, é escrita, muitas vezes, sob prazos definidos. Além 

disso, a crônica é feita para ocupar espaços pré-estabelecidas, apresentando linguagem 

objetiva marcada pela “simplicidade na escolha das palavras – termos do dia a dia, do 

vocabulário da população” (LOPEZ, 1992, p. 167), “longe da ‘magnitude do assunto e a 

pompa da linguagem’ da literatura” (COSTA, 2005, p. 249). Quanto à sua durabilidade, a 

crônica anuncia uma escrita de curta permanência tal como uma “notícia de jornal ou uma 

conversa ao pé do ouvido” (op. cit., p. 249). No entanto, sua durabilidade pode ultrapassar 

as folhas de jornais e alcançar as páginas dos livros e “quando passa do jornal ao livro, 

nós verificamos meio espantados que a sua durabilidade pode ser maior do que ela 

própria pensava” (CANDIDO, 1992, p. 14-15). 

Como diz Antonio Candido em A vida ao rés-do-chão, a crônica só se estabelece 

quando o jornal passa a ser impresso em larga escala
129

. Enquanto produto do jornal, esta 

forma de escrita cumpre requisitos comuns ao jornalismo: “atualidade, oportunidade e 

difusão coletiva” (MELO, 2002, p. 148).  Além dos jornais, a crônica pode ser encontrada 

em publicações semanais como “revistas de informação geral” (op. cit., p. 148). E mais, a 

crônica  pode  estar  presente  norádio. Em “pequenas emissoras das  cidades  do  interior, 
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 Trecho retirado da crônica escrita para A Semana da Gazeta de Notícias em 11 de novembro de 1897. 

(Disponível em http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/cronica/macr12.pdf. Último acesso em: 

10/11/2012). 
128

 Idem. 
129

 Para Candido, a crônica se firma em jornais somente na metade do século do XIX.  



97 

 

permanece cingida à estrutura da crônica para o jornal: trata-se de um texto para ser lido, 

cuja emissão combina a entonação do locutor e os recursos da sonoplastia, criando 

ambientação especial para sensibilizar o ouvinte” (MELO, 2002, p. 148). 

No dizer de Cristiane Costa, a crônica, muitas vezes, segue as evoluções 

tecnológicas como o cinema e a fotografia. Evoluções sob o prisma que enfatiza a 

mudança. Mudança relacionada ao “progresso, e este ao futuro” (GOMES, 2002, p. 96). 

A crônica é um gênero híbrido. Um gênero que oscila, segundo Ancona Lopez, entre a 

literatura e o jornalismo, ou seja, entre a subjetividade da criação literária e a objetividade 

do jornalismo, unindo “com eficácia código e mensagem, o ético e o estético, calcando 

com nitidez as linhas mestras da ideologia do autor” (LOPEZ, 1992, p. 167). Para 

Cristiane Costa, a crônica é um gênero borderline que vacila entre “a imaginação e a 

realidade, o jornalismo e a literatura, língua culta e coloquial” (COSTA, 2005, p. 246).  

É um gênero intermediário, conforme palavras de Jeana Laura da Cunha Santos, 

que dividi-se entre relato objetivo dos fatos e comentário valorativo de tais fatos (cf. 

SANTOS, 1999, p. 126), alternando informação objetiva com “nuances literários” (op. 

cit., p. 126). Também, configura-se ora em fonte de registro de uma determinada imagem 

ora em comentário de fatos do tempo presente. Na verdade, a crônica retrata um tempo 

social, mas 

 

em sua acepção original, aquela da linhagem dos cronistas coloniais, ela pretende-se 

registro ou narração dos fatos e suas circunstâncias em sua ordenação cronológica, tal 

como estes pretensamente ocorreram de fato, na virada do século XIX para o século 

XX, sem perder seu caráter de narrativa e registro, incorpora uma qualidade moderna: 

a do lugar reconhecido à subjetividade do narrador. Num e noutro caso, a crônica 

guarda sempre de sua origem etimológica a relação profunda com o tempo vivido. De 

formas diferenciadas, porque diferente é em cada momento a percepção do tempo 

histórico, a crônica é sempre de alguma maneira o tempo feito texto, sempre e de 

formas diversas, uma escrita do tempo. Não fosse senão por essa razão, já seria justo 

que delas se ocupassem os historiadores (NEVES, 1992, p. 82). 

 
 

 

 

  No caso de João do Rio, as crônicas transformaram-se em comentários sobre 

assuntos de “conhecimento público” ou do próprio “imaginário do cronista”.  Para o autor 

de Como se ouve a missa do ‘galo’, O dia de um homem em 1920 e tantas outras crônicas, 

comentários permeados pela subjetividade, ou seja, comentários realizados sob o ponto de 

vista da “recriação do real” passavam a fazer parte de sua escrita. Dessa forma, João do 
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Rio consagrava-se como cronista mundano ao oferecer “uma roupagem mais literária” 

(SÁ, 2005, p. 09) à crônica. 

 

Em vez de permanecer na redação à espera de um informe para ser transformado em 

reportagem, o famoso autor de As religiões do Rio ia ao local dos fatos para melhor 

investigar e assim dar mais vida ao seu próprio texto: subindo morros, frequentando 

lugares refinados e também a fina flor da malandragem carioca. João do Rio (seu 

pseudônimo mais conhecido) construiu uma nova sintaxe, impondo a seus 

contemporâneos uma outra maneira de vivenciar a profissão de jornalista (op. cit., p. 

08). 

 

 

 
 

Em Cinematógrafo de letras, Flora Süssekind ressalta as alterações pelas quais a 

literatura e, especialmente, as crônicas passaram na virada do século XIX para o século 

XX. Alterações marcadas pela inclusão de inovações quanto aos meios técnicos da 

própria época: 

 

Esse horizonte técnico que serviria tantas vezes de interlocutor para a produção 

literária do período se define, por aqui, sobretudo a partir de fins da década de 80 do 

século XIX. E, passando pela ampliação da rede ferroviária (que em 1885 contava com 

7602 quilômetros em exploração, 2268 em construção e 5060 em projeto), pelo uso da 

iluminação elétrica nos teatros (que começou a ser feito, graças a um gerador a vapor, 

pelo Teatro Lucinda, no Rio de Janeiro, em 1887), pela adoção sistemática da tração 

elétrica nos bondes (o que fez a empresa Botanical Garden, no Rio, em 1894), pelo 

aparecimento dos primeiros balões e aeroplanos, pelo número crescente de automóveis 

em circulação nas grandes cidades do país (de 6, em 1903, na Capital, para 35, em 

1906), teria na difusão da fotografia, da telefonia, do cinematógrafo e do fonógrafo, na 

introdução de novas técnicas de registro sonoro e de impressão e reprodução de textos, 

desenhos e fotos, na expansão da prática do reclame, fatores decisivos para sua 

configuração (SÜSSEKIND, 1987, p. 29). 

  
 

 
 

A fotografia, por exemplo, influenciaria as crônicas quanto à técnica de redação. 

Neste caso, tal gênero deixava de competir com a imagem visual e voltava-se para uma 

linguagem mais sucinta. A crônica, 

 

 

ao invés de um quase-diário de confissões e impressões pessoais ou de um jogo 

ininterrupto com preciosismos e ornamentações retóricas, (...). Descarta o ornato. E 

toma emprestado da técnica o que lhe serve. Seca a própria linguagem e passa a 
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trabalhar com uma concisão maior e consciência precisa da urgência e do espaço 

jornalístico (SÜSSEKIND, 1987, p. 38). 

 

 
Vale mencionar que, o advento da fotografia – primeira técnica de reprodução 

revolucionária, segundo Walter Benjamin – é contemporâneo ao socialismo europeu.  Já 

no Brasil, Flora Süssekind aponta duas possibilidades para o aparecimento da fotografia. 

A primeira delas refere-se ao ano de 1833, “se pensarmos no pioneiro Hercule Florence” 

(op. cit., p. 30) e a outra, ao ano de 1839, “se tomarmos por base os primeiros 

daguerreótipos que circulam pelo Império” (op. cit., p. 30). No entanto, sua popularização 

só ocorreu, de fato, no decênio de 1860.  Nas duas décadas seguintes surgiam “ ‘retratos 

de tamanho natural’ obtidos por uma ‘câmera solar’ ” (op. cit., p. 32) e novos papéis 

fotográficos
130

, respectivamente. A partir de 1900, o cartão-postal passaria a ser utilizado 

no Brasil, servindo “de grande meio de divulgação da fotografia” (op. cit., p. 33). Além 

de cartões-postais, “álbuns com vistas das cidades e dos estados” (op. cit., p. 33) 

representavam outro meio de divulgação da fotografia no país. Por fim, a fototipia na 

imprensa, o uso de revistas ilustradas e a presença de fotos em propagandas de remédios 

possibilitavam a familiarização da sociedade brasileira com a fotografia (cf. op. cit., p. 

33). 

 É justamente na virada do século que o grande interesse pela fotografia desponta 

no Brasil. Assim como a fotografia, a cinematografia exerceria outra grande influência 

sobre as crônicas. A partir do último decênio do século XIX, a técnica cinematográfica 

possibilitaria traços de forte impacto à criação escrita. Esses traços referem-se  

 

 

a uma linguagem, a um estilo, que lançará mão do corte, da montagem, do close, de 

planos de enquadramento, traços tomados ao cinema e sua linguagem, que são 

associados a uma linguagem metonímica (às vezes de feição cubista), elíptica, sem 

ligaduras, em processos de síntese proporcionados pela camara eye, que associa a 

visualidade a uma sintaxe que não vem do ordenamento lógico do discurso, mas da 

montagem (GOMES, 2002, p. 97-98). 
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 Citando Kossoy, Flora Süssekind comenta que estes papéis eram feitos “com emulsão a gelatina à base 

de cloreto de prata e brometo de prata” (op. cit., p. 32). 
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Sob fortes impactos tecnológicos, João do Rio passava a tratar dos “artefatos e 

técnicas modernos” (SÜSSEKIND, 1987, p. 45). Em Cinematógrafo, João do Rio 

incorporava tais impactos à linguagem e ao estilo utilizados. Já no prefácio de 

Cinematógrafo, deixava registrada uma analogia entre a crônica e o aparato tecnológico 

que intitula esta coletânea de crônicas. Assim, escrevia: 

 

  

 A crônica evolui para a cinematografia. Era reflexão e comentário, reverso desse 

sinistro animal de gênero indefinido a que chamam: o artigo de fundo. Passou a 

desenho e a caricatura. Ultimamente era fotografia retocada mas com vida. Com o 

delírio apressado de todos nós, é agora cinematográfico – um cinematográfico de 

letras, romance de vida do operador no labirinto dos fatos, da vida alheia e da fantasia, 

mas romance em que o operador é personagem secundário arrastado na torrente dos 

acontecimentos. Esta é a sua feição, o desdobramento das fitas, que explicam tudo sem 

reflexões (RIO, 2009, p. 04). 
 
 

 

 

 

 Além disso, João do Rio apresentava a vida enquanto um “um cinematógrafo 

colossal” (op. cit., p. 05). Um cinematógrafo onde “cada homem tem no crânio um 

cinematógrafo de que o operador é a imaginação” (op. cit., p. 05). Assim, basta “fechar os 

olhos e as fitas correm no cortical com uma velocidade inacreditável” (op. cit., p. 05). 

Além de João do Rio, outros cronistas pretensos a capturar as mudanças na sociedade 

carioca como Oswald de Andrade e Alcântara Machado apresentavam uma escrita que 

evolui para a cinematografia – um cinema de letras. Traços tomados por empréstimo do 

cinema e de sua linguagem estão presentes em poemas do Oswald de Andrade como 

“Bucólica” e “Procissão do enterro” – obras pertencentes ao livro “Pau-brasil” de 1925. O 

poema “Bucólica” mostra o mundo rural, a casa grande, a busca do ouro, a aristocracia 

fazendeira além do progresso,  

 

enfim, o encontro do passado com o presente, aquele visto pelo prisma da 

modernidade que busca recuperar as raízes históricas e sua adequação ao presente. Por 

essa perspectiva, o poema ‘Bucólica’ procede uma revisita paródica à antiga paisagem 

arcádica, desclicherizando-a pela transformação do lócus amoenus (o pomar antigo) 

em lócus aeconomicus, plasmado por uma linguagem de traços cinematográficos (e 

cubistas): os processos metonímicos abrem-se  ao close-up, aos flashes, aos cortes 

(cada verso é uma imagem fragmentada), aos movimentos de câmera que capta 

dinamicamente as imagens de caráter eminentemente visual (GOMES, 2002, p. 98-

99). 
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Já o poema “Procissão do enterro” apresenta características semelhantes ao poema 

anteriormente mencionado. Por meio de uma visão barroca de Minas Gerais, “Procissão 

do enterro” exemplifica como o cinema altera a percepção da realidade. Tal poema 

mostra  

 

dinamicamente uma procissão de Cristo morto na Semana Santa de uma cidadezinha 

montanhosa. Alterando imagens visuais e acústicas, os cortes sugerem os quadros 

fragmentados que vão captando as ações em simultaneidade, alterando closes e 

panorâmicas. O gesto de montagem articula as imagens que compõem a cena da 

procissão (GOMES, 2002, p. 99). 

 

Como afirma Renato Cordeiro Gomes, Alcântara Machado também utilizava a articulação 

do cinema com a literatura para escrever suas obras. Isto é, adotava uma escrita dinâmica 

em uma relação mimética com o cinema. Dessa forma, seu relato de viagem à Europa em 

1925 “se abre à montagem, numa linguagem de alta voltagem poética” (op. cit., p. 100). 

Tendo um processo de construção de escrita vinculado às inovações tecnológicas e 

o jornal como suporte para sua divulgação e difusão em fins do século XIX e início do 

século XX, a crônica foi um gênero muito utilizado pelos intelectuais da época como 

também “por todos aqueles que aspiravam a viver das letras” (NEVES, 1992, p. 81). 

Dessa forma, tal gênero passava a preencher o espaço ocupado antes pelo folhetim e a 

penetrar em diferentes camadas sociais: das classes mais altas às mais populares. 

Folhetim, folhetinista – termos oriundos da França do início do século XIX – foram 

difundidos, segundo o próprio Machado de Assis, por diversas partes do mundo onde o 

jornal se fazia presente: 

 

 

O folhetim, disse eu em outra parte, e debaixo de outro pseudônimo, o folhetim nasceu 

do jornal, o folhetinista por consequência do jornalista. Esta íntima afinidade é que 

desenha as saliências fisionômicas na moderna criação.  

O folhetinista é a fusão admirável do útil e do fútil, o parto curioso e singular do sério, 

consorciado com o frívolo. Estes dois elementos, arredados como pólos, heterogêneos 

como água e fogo, casam-se perfeitamente na organização do novo animal. 

Efeito estranho é este, assim produzido pela afinidade assinalada entre o jornalista e o 

folhetinista. Daquele cai sobre este a luz séria e vigorosa, a reflexão calma, a 
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observação profunda. Pelo que toca ao devaneio, à leviandade, está tudo encarnado no 

folhetinista mesmo; o capital próprio
131

 (ASSIS, 1997, p. 154). 

 

Folhetim – le feuilleton – designava, primeiramente, uma seção dedicada ao 

entretenimento, como diz Marlyse Meyer.  O folhetim ocupava o rodapé – rez-de-

chaussée, rés-do-chão: um pequeno espaço físico do jornal, geralmente na primeira 

página. Um espaço oferecido “como chamariz aos leitores afugentados pela modorra 

cinza a que obrigava a forte censura napoleônica” (MEYER, 1992, p. 96). Mais tarde, o 

folhetim representaria um espaço semanal em jornais e revistas para diferentes tipos de 

escrita: “(...) o feuilleton dramatique (crítica de teatro), littéraire (resenha de livros), 

variétés, e ‘cosi via’ ” (op. cit., p. 96). Ao aparecer em meados do século XIX por aqui, a 

crônica foi apresentada sob a designação de folhetim. 

No Brasil, a crônica  

 

 

tem uma boa história, e até se poderia dizer que sob vários aspectos é um gênero 

brasileiro, pela naturalidade com que se aclimatou aqui e a originalidade com que aqui 

se desenvolveu. Antes de ser crônica propriamente dita foi ‘folhetim’, ou seja, um 

artigo de rodapé sobre as questões do dia – políticas, sociais, artísticas, literárias. 

Assim eram os da secção ‘Ao correr da pena’, título significativo a cuja sombra José 

de Alencar escrevia semanalmente para o Correio Mercantil de 1854 a 1855. Aos 

poucos o ‘folhetim’ foi encurtado e ganhando certa gratuidade, certo ar de quem está 

escrevendo à toa, sem dar muita importância. Depois, entrou francamente pelo tom 

ligeiro e encolheu de tamanho, até chegar ao que é hoje (CANDIDO, 1992, p. 15). 

 

 

 Para Jorge de Sá, a crônica representava uma seção quase informativa. Nesta 

seção eram publicados “pequenos contos, pequenos artigos, ensaios breves, poemas em 

prosa, tudo, enfim, que pudesse informar os leitores sobre os acontecimentos daquele dia 

ou daquela semana” (SÁ, 2005, p. 08). Recém-chegada da França, a crônica mesclava 

comentários do cotidiano com “leveza estilística” (BULHÕES, 2007, p. 48) para tratar 

assuntos diversos. Tempos depois, consagrava-se como uma forma híbrida que oscila 

entre jornalismo e literatura. Aqui, a crônica, conforme comentário de José Marques de 

Melo, teve lugar garantido nos jornais: a página de opinião. Notadamente no Brasil, a 
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 Trecho extraído da crônica O folhetinista publicada em 30 de outubro de 1859. 



103 

 

crônica é considerada um gênero jornalístico opinativo, mas, ao mesmo tempo, configura-

se em relato poético do real. Por isso,  

 

seria injusto reduzi-la a um apêndice do jornal, pelo menos no Brasil, onde dependeu 

na origem da influência europeia, alcançando logo, porém, um desenvolvimento 

próprio extremamente significativo. Teve aqui um florescimento de fato surpreendente 

como forma peculiar, com dimensão estética e relativa autonomia, a ponto de 

constituir um gênero propriamente literário, muito próximo de certas modalidades da 

épica e às vezes também da lírica, mas com uma história específica e bastante 

expressiva no conjunto da produção literária brasileira, uma vez que dela participaram 

grandes escritores, sem falar naqueles que ganharam fama sendo sobretudo cronistas 

(...) (ARRIGUCCI Jr., 1987, p. 53). 

 

No Brasil, a crônica tornou-se sinônimo da simplificação e naturalidade. (cf. 

CANDIDO, 1992, p. 16). Destinada a atenuar os acontecimentos semanais ou mesmo 

mensais, tornou-se uma leitura acessível a qualquer pessoa. Tinha, muitas vezes, as 

mulheres com público-alvo, gerando, assim, “um ambiente de finura e civilidade, na 

imprensa, que exerceu sensível efeito sobre o progresso e o refinamento da vida social 

brasileira” (COUTINHO, 1971, p. 110-111). Ainda no século XIX, por exemplo, a 

crônica se apresentava como “artigo leve” pelas mãos de Francisco Otaviano, José de 

Alencar e Machado de Assis. Eis um trecho extraído de uma crônica
132

 de Machado ao 

periódico Gazeta de Notícias: 

 

Ocorreu-me compor umas certas regras para uso dos que frequentam bonds. (...). Não 

posso dar aqui mais do que alguns extratos do meu trabalho; basta saber que tem nada 

menos de setenta artigos. (...). 

ART. I — Dos encatarroados 

Os encatarroados podem entrar nos bonds com a condição de não tossirem mais de três 

vezes dentro de uma hora, e no caso de pigarro, quatro. Quando a tosse for tão 

teimosa, que não permita esta limitação, os encatarroados têm dois alvitres: — ou irem 

a pé, que é bom exercício, ou meterem-se na cama. Também podem ir tossir para o 

diabo que os carregue. (...). 

ART . II — Da posição das pernas 

As pernas devem trazer-se de modo que não constranjam os passageiros do mesmo 

banco. Não se proíbem formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar 

os outros lugares, e fazê-los ocupar por meninas pobres ou viúvas desvalidas, 

mediante uma pequena gratificação. 

ART. III — Da leitura dos jornais 
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 Publicada em 04 de julho de 1883 para a coluna Balas de Estalo da Gazeta de Notícias. 



104 

 

Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não 

roçar as ventas dos vizinhos, nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito 

encostá-los no passageiro da frente. 

ART. IV — Dos quebra-queixos 

É permitido o uso dos quebra-queixos em duas circunstâncias: — a primeira quando 

não for ninguém no bond, e a segunda ao descer.  

(...) (ASSIS, 1997, p. 07-10). 

 

 

Nesta crônica, Machado de Assis, cuja percepção atenta às consequências dos 

novos aparatos técnicos “se formou no cenário das instituições imperiais” (SEVCENKO, 

1998, p, 523), descrevia as possíveis mudanças de comportamento geradas pela 

implementação do bonde enquanto novo veículo de transporte do centro da cidade do Rio 

de Janeiro. Possíveis mudanças que deveriam estar atreladas especialmente às normas de 

conduta para utilização deste transporte. Normas que precisavam ser estabelecidas para o 

convívio harmonioso das pessoas em meio às transformações urbanas. Era nesta crônica 

que Machado de Assis delineava algumas posturas que a sociedade carioca deveria ter 

diante do novo panorama social: a modernização das cidades.  

Apesar de José de Alencar, Francisco Otaviano e Machado de Assis comentar 

fatos que permeavam o cotidiano da cidade de forma mais descontraída, em França Júnior 

notava-se “uma redução de escala nos temas, ligada ao incremento do humor e certo 

toque de gratuidade” (CANDIDO, 1992, p. 16). Já João do Rio se deixava levar pelo 

humor e sarcasmo (cf. op. cit., p. 16). Este, por sua vez, percebia a necessidade de 

mudança daqueles que escreviam a história diária do Rio de Janeiro: uma necessidade 

derivada do processo de modernização (cf. SÁ, 2005, p. 08). Daí, um novo enfoque sobre 

a crônica. Por outro lado, Olavo Bilac, que ainda conservava um pouco do comentário 

antigo, ampliava a dose poética em suas crônicas. Em Bilac, era possível perceber como 

 

 

a crônica já estava brasileira, gratuita e meio lírico-humorística, a ponto de obrigá-lo a 

amainar a linguagem, a descascá-la dos adjetivos mais retumbantes e das construções 

mais raras, como as que ocorrem na sua poesia e na prosa das suas conferências e 

discursos. Mas que encolhem nas crônicas. É que nelas parece não caber a sintaxe 

rebuscada, com inversões frequentes; nem o vocabulário ‘opulento’, como se dizia, 

para significar que era variado, modulando sinônimos e palavras tão raras quanto bem 

soantes. (...). 

O seu grande prestígio atual é um bom sintoma do processo de busca de oralidade na 

escrita, isto é, de quebra de artifício e aproximação com o que há de mais natural no 

modo de ser do nosso tempo (CANDIDO, 1992, p. 16). 
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Já nos anos 30 – período de consolidação da crônica moderna no Brasil, segundo 

Antonio Candido e Cristiane Costa – nomes como Carlos Drummond de Andrade, Mário 

de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral se firmaram 

como escritores deste gênero. Seguindo os passos de Carlos Drummond de Andrade, 

Rubem Braga dedicou seus primeiros anos de trabalho às redações de jornais. Mais tarde, 

este último tornou-se referência quanto à escrita de crônicas (cf. CANDIDO, 1992, p. 17) 

– “perfeitamente talhado”
133

 para este gênero. Tanto Drummond quanto Braga 

apresentavam um traço em comum quanto ao estilo: a “confluência de uma tradição, 

digamos clássica, com a prosa modernista” (op. cit., 17). Para Rubem Braga, a crônica  

 

é a forma complexa e única de uma relação do Eu com o mundo, um modo de 

expressão pessoal e um meio de apreender e exprimir certos valores. Uma arte 

narrativa, enfim, cotidiana e simples, enroscada em torno do fato fugaz, mas liberta no 

ar, para dizer a poesia do perecível. Braga é um narrador, conta histórias, mas histórias 

do que não há mais ou do que se vai perder irremissivelmente. Sua conversa com o 

leitor – seu íntimo – é ainda uma arte da desconversa, como a de Machado de Assis, 

mas pra exprimir outras coisas (ARRIGUCCI Jr., 1987, p. 64). 

 

 

 
 

Além de Rubem Braga, outros escritores seguiram para as redações de jornais: 

Autran Dourado, Murilo Rubião, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Resende são alguns 

desses escritores. Enquanto uns “ficaram, outros saíram de fininho, como Autran. Poucos, 

como Fernando Sabino, conseguiriam se firmar logo de cara como cronistas. Para a 

maioria, a reportagem era o caminho natural e a crônica o prêmio de consolação” 

(COSTA, 2005, p. 252). Conforme as palavras de Paulo Mendes Campos, a crônica 

possibilitava uma “liberdade de espaço, liberdade de horário e liberdade de assunto: três 

proveitos num saco só”
134

. Nos anos 40 e 50
135

, Antônio Maria, Raquel de Queirós e 

Sérgio Porto também se renderiam a este gênero. Com isto, a crônica deixava de ser 

“comentário mais ou menos argumentativo e expositivo para virar conversa 

aparentemente fiada” (CANDIDO, 1992, p. 17). O que não significa dizer que, o ar 
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 Expressão utilizada por Cristiane Costa para descrever as qualidades de Rubem Braga enquanto cronista. 

Para tanto, Costa baseia-se em opinião do próprio Guilhermino Cesár, chefe de Braga no Diário da Pátria. 
134

 Trecho retirado da entrevista a Beatriz Marinho e publicada em O Estado de São Paulo no dia 22 de 

setembro de 1985. Tal fragmento encontra- se em: COSTA, Cristiane. Pena de aluguel – Escritores 

jornalistas no Brasil (1904-2004). SP: Companhia das Letras, 2005, p. 256. 
135

 Década de ouro da crônica brasileira, na opinião de Cristiane Costa. 
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despreocupado presente nas crônicas retirasse a seriedade dos fatos a serem tratados (cf. 

CANDIDO, 1992, p. 17-18). A crônica, no século XX, vive atrelada ao jornal. Está  

 
conectada às condições de produção e difusão do jornal diário e dialoga, mesmo que 

implicitamente, com o noticiário de cada dia. Ao mesmo tempo, respira 

desprendimento e autonomia. Ela ocupa o mais independente dos espaços da página de 

jornal, não somente porque diz o que quer e como quer – com a liberdade que pode 

desfrutar a expressão literária –, mas porque não possui imposição alguma quanto aos 

temas que aborda (BULHÕES, 2007, p. 57).  

 

 

 

Jornalismo e Literatura numa sociedade em transformação 

 

 

Transformações demográficas, econômicas, políticas, sociais e tecnológicas 

influenciaram o surgimento de periódicos como a Gazeta de Notícias
136

 e a proliferação 

de jornais e revistas no século XX. Como exemplo de tais mudanças, temos o número de 

habitantes da cidade carioca que saltou de 522. 651 para 691. 565 mil, entre os anos de 

1890 e 1900, “numa escala impressionante de 33% de crescimento (3% ao ano!)” 

(SEVCENKO, 1983, p. 52). Duas décadas depois, a população do Distrito Federal 

passava de 691. 565 para 1. 157 873 habitantes, realizando “um crescimento de 68%, 

numa média anual de 3,2%” (op. cit., p. 52). Outro exemplo refere-se a certo equilíbrio 

econômico adquirido por acordos com banqueiros ingleses, por uma política deflacionária 

e por uma neutralidade política interna na presidência de Campos Salles:  

 

O estabelecimento da ordem republicana havia passado por muitas agitações 

econômicas. O Império deixara um desequilíbrio crônico na balança de pagamentos e 
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 A Gazeta de Notícias (1875) é exemplo de periódico que marcou a história da imprensa. Num estilo 

“barato, popular, liberal, vendido a quarenta réis o exemplar” (SODRÉ, 1966, p. 257), suas páginas 

apresentavam uma literatura mais voltada para as classes populares. Além da Gazeta de Notícias, muitos 

periódicos e revistas surgiram a partir do processo de modernização da imprensa de fins do século XIX e 

início do século XX. São eles: Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro, Jornal do Commércio, O 

Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, O País, Gazeta de Notícias, Correio da Manhã, A República, A Noite, 

O Mequetrefe, Revista Brasileira, A Revista Ilustrada, Fon-Fon, Floreal, A Careta, Ilustração do Brasil, O 

Riso, Kosmos e outros (COSTA, 2005, p. 24). 
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enormes gastos com as importações que supriam as necessidades básicas da 

população. A emissão de uma grande quantidade de papel-moeda sem lastro e as 

constantes oscilações cambiais deram origem à onda de especulações e aos altos 

índices de inflação, provocando inúmeras falências numa época em que as fortunas 

trocavam de mãos rapidamente. Apesar disso, os que se enriqueceram, privilegiados 

pelas negociatas, pelas subvenções governamentais ou pelo desenvolvimento da 

produção cafeeira, firmavam aos poucos a hegemonia de uma minoria, (...) 

(LEVIN,1996, p.20). 

 

 

 
 

Em meio a essas e tantas outras mudanças, as desigualdades sociais acentuavam-

se ainda mais: crescente aumento de excluídos e, ao mesmo tempo, surgimento de um 

pequeno grupo de bem-sucedidos. Com a República, passava a existir uma elite que se 

beneficiava da proteção política e da presença privilegiada em cargos decisórios da 

administração (cf. op. cit., 20). Essa minoria ocupava o “espaço vazio deixado pela velha 

aristocracia” (SEVCENKO, 1983, p. 40), dando “o tom do novo regime” (LEVIN, 1996, 

p. 20). Porém, sua instalação não se deu de forma tranquila. Na verdade, ao disputar um 

lugar de destaque na sociedade, tal elite reforçava “comportamentos agressivos e 

desesperados de preconceitos e discriminação” (SEVCENKO, 1983, p. 50). O controle 

pelo Estado de muitos cargos técnicos e postos rendosos incentivava “o patriotismo, o 

nepotismo, o clientelismo e toda forma de submissão e dependência pessoal, desde seu 

foco central no Distrito Federal até aos mais recônditos esconsos da nação” (op. cit., p. 

50). 

Era o tempo de relações sociais estruturadas ou mesmo reestruturadas por modelos 

econômicos ou mercantis “compatíveis com a nova ordem da sociedade” (op. cit., p. 39). 

Tempo que prevalecia a ausência de sentimentos de solidariedade social e conduta moral. 

Na verdade, era um tempo de novos padrões, cujo princípio maior é “o cada um por si” 

(op. cit., p. 39). Tempo em que os arrivistas queriam “vencer e dominar pelo dinheiro e 

pelo luxo, de qualquer maneira e a qualquer preço” (op. cit., p. 39). Tempo “dos 

‘enriquecimentos milagrosos’, das ‘falsas fortunas’, dos ‘caça-dotes’, dos ‘especuladores’ 

e dos golpistas’ de todo molde, que põem em alerta e angustiam os possuidores de 

capitais estáveis” (op. cit., p. 40). Era um tempo de grande descontentamento político 

com a nova ordem e também com o autoritarismo do governo.  

Por isso, classes populares passavam a exigir igualdade civil, moral e política. 

Grêmios, “associações de classes, federações e sindicatos trabalhistas” (LEVIN, 1996, p. 

24) eram formados. Desde 1890, houve tentativas de organização operária como o “CPO 
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de Vinhais que organizava passeata, conferências, atividades culturais e recreativas, 

chegando até mesmo a lançar a ideia de um Banco dos Operários” (LEVIN, 1996, p. 24). 

Além disso, movimentos grevistas e revoltas surgiam a todo instante, tais como “a 

Revolta do Vintém (1880), a Revolta do Selo (1989), o Quebra Lampiões (1904)” (op. 

cit., p. 24) e outras. No entanto, toda ideia contra o Estado era combatida e, 

consequentemente, seus defensores perseguidos: líderes “socialistas e anarquistas foram 

presos, desterrados, enviados para o Acre ou deportados. Agremiações operárias foram 

fechadas e uma violenta repressão inibiu as atividades políticas contrárias ao regime” (op. 

cit., p. 24). 

Além disso, intelectuais, que antes eram a favor da República, passavam a ser 

desprezados pelos arrivistas que disputavam o poder (cf. op. cit., p. 24). 

 

A descrença no poder passa assim a definir novos modos de inserção política e social 

entre os homens de letras. Muitos aproximaram-se das causas trabalhistas, 

manifestaram inclinações socialistas (Euclides de Cunha e Evaristo de Moraes), 

abraçaram o ideário anarquista (Elísio de Carvalho) e reivindicaram melhorias 

trabalhistas (Medeiros e Albuquerque). Porém, essas diversas propostas de 

convivência dos intelectuais com a vida política brasileira oscilavam à medida que se 

estabelecia um sistema oligárquico de poder, cada vez mais forte, e a nova ordem 

consolidava as instituições republicanas. Essas oscilações vão sendo percebidas no 

isolamento e na resignação de alguns, no inconformismo de outros, que reagem contra 

o seu próprio abandono, e no ajustamento daqueles outros que buscam dar uma nova 

utilidade ao homem ilustrado (op. cit., p. 24-25).  

 

Utilidade, muitas vezes, encontrada na grande imprensa. Muitos intelectuais 

lançavam-se à entrevista, ao inquérito literário, à reportagem e à crônica. Esta, quando 

aceita e muito praticada, fez-se espaço para todo aquele que não mais se mostrava 

satisfeito com o “jornalismo diário e factual, a horários e humores das chefias” (COSTA, 

2005, p. 255). A imprensa, de modo geral, oferecia gratificações para literatos que 

escrevessem colunas, crônicas ou mesmo quadrinhas publicitárias (cf. MAROCHI, 2005, 

p. 69), transformando-se, muitas vezes, em fonte de renda para os próprios escritores. 

Além disso, servia de caminho para aqueles que desejavam ter seus nomes divulgados e 

consagrados. Em 1956, Brito Broca anunciava a importância dos jornais.  

 



109 

 

Mas não se pode negar que os jornais, proporcionando trabalho aos intelectuais, 

mesmo quando se tratava de simples rotina de redação, sem nenhum cunho literário, 

facilitava a vida de muitos deles, dando-lhes um ‘second métier’ condigno, no qual 

podiam, certamente, criar ambiente para as atividades do escritor. Lembremo-nos de 

que a imprensa propiciara, como continua a propiciar, a mudança para metrópole de 

grande número de intelectuais, que não conseguiriam realizar-se literariamente se 

permanecessem no recanto nativo da província (BROCA, s/d, p. 205). 

 

 
 

 

Em Pena de Aluguel: escritores jornalistas no Brasil 1904 – 2004, Cristiane Costa 

comenta que a profissionalização
137

 do trabalho intelectual gerou muitos empregos e 

cultivou “um público para a literatura nacional” (COSTA, 2005, p. 24). Essa 

profissionalização criou condições de sobrevivência e difusão para aqueles que buscavam 

“um lugar ao sol” (op. cit., 25). O que significa dizer que, a maioria dos escritores 

brasileiros construía sua reputação literária a partir da publicação de artigos, críticas, 

crônicas e folhetins, conquistando, assim, prestígio literário e reconhecimento do público. 

Sob este prisma, a imprensa apresentava-se como “trampolim para os homens de letras” 

(op. cit., p. 25). Sua sobrevivência não se fazia mais  

 

pela generosidade de uma aristocracia de gostos refinados ou de um sistema de 

oposição política tão contundente quanto socialmente bem consolidado, pela 

condescendência de pais de posição ou fartos ou generosos, ou ainda pela 

possibilidade de uma existência segura com parcos recursos. A ativação mercantil que 

sobreveio com a República, com suas baixas cambiais quase que diárias e a 

insegurança de suas oscilações sociais e econômicas, empurrava todos para a disputa 

aflitiva pelo emprego sólido, ‘a luta desesperada pela vida’ (SEVCENKO, 1983, p. 

101). 

 

Mudanças tecnológicas também afetaram a imprensa no que se refere à transição 

de uma produção quase artesanal
138

 para uma produção de cunho empresarial capitalista. 

No Brasil, de acordo com Luís Edmundo em O Rio de Janeiro do meu tempo, assistia-se 

as mudanças quanto às folhas de jornal. Folhas marcadas por alinhamento monótono de 

colunas, artigo vazio de opinião, desconhecimento de manchetes ou procedimentos 
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  Segundo Cristiane Costa, a Belle Époque é marcada por uma estagnação literária – estética. Todavia, é 

neste período que a profissionalização e massificação do trabalho intelectual assentam raízes.  
138

 Essa impressa de caráter artesanal permanecia ainda no interior, “nas pequenas cidades, nas folhas 

semanais feitas em tipografias, pelos velhos processos e servindo às lutas locais, geralmente virulentas” 

(SODRÉ, 1966, p. 314).  
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jornalísticos já conhecidos na Europa. Ainda nestas folhas, figuravam paginação sem 

graciosidade, títulos curtos ou carência quase absoluta de subtítulos, presença de sonetos 

na primeira página, muitas vezes, dedicados ao diretor ou mesmo ao redator principal (cf. 

EDMUNDO, 2003, p. 554). Tudo isto cedia lugar a páginas geradas sob a inserção de 

elementos visuais, a presença de uma linguagem diferenciada quando comparada a seu 

passado e o auxílio de um novo arsenal tecnológico.  

Como diz Eliete Marochi em Um jornalista “impossível” na Belle Époque 

Brasileira, caricaturas
139

 e fotografias passavam a incrementar ainda mais a diagramação 

de jornais e revistas, trazendo, ao mesmo tempo, diversão aos leitores e ilustração às 

matérias. Também, novas técnicas de impressão e edição ofereceriam um acabamento 

mais elaborado. Um acabamento “produzido por um parque gráfico mais eficiente” 

(MAROCHI, 2005, p. 67). Na verdade, um acabamento mais cuidado e “uma linguagem 

menos densa” (op. cit., p. 67). Na opinião de Marochi, uma linguagem mais simples se 

fazia presente em jornais e revistas a partir desta nova fase, mas, segundo Nicolau 

Sevcenko, uma linguagem repleta de neologismos e adaptações apressadas. A nova 

imprensa lançava mão de uma linguagem carente “da familiaridade e do polimento que só 

o longo trato artístico dá às palavras, (...). A adaptação custaria o preço da sua 

sacralidade. Seria ela que se adaptaria ao mundo, e não mais o mundo a ela, como no 

século XIX romântico” (SEVCENKO, 1983, p. 97).  

Junto a estas estratégias adotadas, novas técnicas de impressão e edição 

possibilitavam maior agilidade à produção e cobertura das matérias. Notícias dos lugares 

mais remotos, por exemplo, chegavam mais rapidamente aos leitores. A nova imprensa, 

enfim, estava consolidada: ingressara definitivamente na fase industrial.  Além da 

presteza quanto ao processo das notícias para consumo diário, em cada página havia a 

preocupação de escrever sobre o novo. O “periódico moderno (...) passa também a erigir 

o ‘novo’ como princípio de organização de seus objetos tanto informativos quanto 

publicitários” (MAROCHI, 2005, p. 66). Surgiam, portanto, notícias sensacionalistas. 

Notícias sobre a própria Capital e seus vários aspectos, pois o Rio de Janeiro “centralizou 
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 Como diz Carlos Capela em Um rio excelso, o rio do excesso, a caricatura é uma forma de expressão 

baseada tanto nos traços físicos quanto nos hábitos do sujeito a ser representado. Na verdade, a caricatura 

apoia-se na observação detalhada daquilo que é selecionado para que seja reduzido “a um mínimo que 

garanta a preservação da referência” (CAPELA, 2005, p. 127) e, ao mesmo tempo, acentua este mínimo 

selecionado.  Além disso, sua expressividade é marcada por efeitos de metonímia e hipérbole.  
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ainda os principais acontecimentos desde a desestabilização paulatina do Império até a 

consolidação definitiva da ordem republicana” (SEVCENKO, 1983, p. 93).  

Não só notícias sobre a cidade, mas notícias esportivas, “até então inexistente” 

(BROCA, s/d, p. 207). Notícias de polícia, que “outrora, mesmo quando se tratava de um 

crime rocambolesco, não mereciam mais do que algumas linhas, agora passavam a cobrir 

largo espaço” (op. cit., p. 207) dos periódicos. Notícias sobre a vida de políticos e pessoas 

ilustres. Conforme descreve Nelson Werneck Sodré, os jornais não se mostravam 

interessados pela política, mas pelo fato político. Fato que acontece, 

 

em área restrita, a área ocupada pelos políticos, por aqueles que estão ligados ao 

problema do poder. Assim, nessa dimensão reduzida, as questões são pessoais, giram 

em torno de atos, pensamentos ou decisões de indivíduos, os indivíduos que 

protagonizam o fato político. Daí o caráter pessoal que assumem as campanhas; a 

necessidade de endeusar ou de destruir o indivíduo. Tudo se personaliza e se 

individualiza (SODRÉ, 1966, p. 317).  

 

 

Enfim, notícias motivadas pelo gosto do público, ou melhor, dos “clientes-

leitores” (BULHÕES, 2007, p. 102) de jornais e revistas. Ao mesmo tempo em que 

produzia notícias sensacionalistas, a nova imprensa  

 

 

atuava no sentido de forjar um novo sistema compatível com o gosto médio dos 

leitores, desenvolvendo novas práticas culturais organizadas em torno do capital, 

promovendo o aumento do consumo de novos valores culturais, inclusive dos próprios 

jornais. Nesta mesma época, ocorre também a introdução dos anúncios de 

publicidade
140

, onde se divulgam os mais diversos produtos à disposição no mercado.  

(MAROCHI, 2005, p. 64). 

 

 
Novas práticas em relação aos comportamentos, hábitos e padrões estéticos eram 

determinadas por jornais e revistas. Tudo deveria ser substituído por valores culturais 

trazidos da França: a elite brasileira passaria “a viver sob a ditadura do chic, do‘bom-
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 Para Eliete Marochi, anúncios de publicidade assumiam papel de extrema importância quanto às ofertas 

de bens de consumo. O jornal estruturado enquanto empresa com fins lucrativos seduzia a cada dia seus 

leitores “para o consumo, induzindo à compra através de todo arsenal de instrumentos de intervenção 

psicológica que se pudesse utilizar” (MAROCHI, 2005, p. 65). 
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gosto’ e do ‘bom-tom’ ”
141

 (MAROCHI, 2005, p. 65). Contudo, como escreve Nicolau 

Sevcenko em Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira 

República, a moda representava a única tentativa de novos hábitos que se consolidou 

entre as camadas sociais:  

 

 

A única tentativa de aprimoramento do gosto que parece ter resultado é a que se refere 

à moda. O que é mais facilmente compreensível se tivermos em conta a formação de 

um mercado internacional de tecidos, roupas, modelos e de todo o arsenal de 

apetrechos femininos e masculinos da Belle Époque, que se baseava justamente na 

reciclagem, no hemisfério sul, dos excedentes dos estoques europeus ao fim das 

estações (SEVCENKO, 1983, p. 38). 

 

 

Cada vez mais, a nova imprensa adquiria feição empresarial. Em A História da 

Imprensa no Brasil, Nelson Werneck Sodré comenta que notícias e assuntos diversos 

ganhavam noção de produto comercial, sendo vendidos enquanto mercadorias. Notícias e 

assuntos eram vendidos como quaisquer outras mercadorias numa sociedade que 

“necessitava de informação para tudo, desde o trabalho até a diversão” (SODRÉ, 1966, p. 

314). De certo modo, a nova imprensa interferia no papel do escritor: o “artista perde a 

autonomia, sai da exclusividade da esfera estética, da arte pela arte, para ficar à mercê do 

consumidor” (GOMES, 1996, p.40). Dessa forma, a imagem do escritor enquanto um “ser 

‘especial’ ” cede lugar a outra imagem: o profissional da literatura em meio às exigências 

do processo de mercantilização do trabalho intelectual. De fato,  

 

na modernidade o cronista é familiar ao ambiente da redação jornalística, e pode ter 

preferência por lá estar: situar-se no espaço tumultuado da produção de um jornal, 

sentir o clima em que se agitam repórteres, diagramadores, diretores, focas, 

articulistas, revisores. O jornal é uma máquina a ser colocada em movimento a cada 

dia e o cronista ali comparece para escrever um texto com prazo de entrega e espaço 

delimitado. (BULHÕES, 2007, p. 49). 
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 Além de mostrar-se apoiar o trabalho do governo e dos comerciantes quanto à implantação do novo 

regime, esta nova imprensa passava a manipular as massas. De acordo com Marochi,  a imprensa possuía 

autonomia para informar  “o que melhor lhe aprouvesse, de acordo com os objetivos ‘democratizantes’ dos 

órgãos comunicativos e de acordo com os desejos de seus leitores” (MAROCHI, 2005, p. 68). 

 



113 

 

A crônica é capaz de adaptar-se bem ao ambiente jornalístico, pois respira o 

“mesmo ar da circunstancialidade dos textos produzidos pelos profissionais da imprensa 

diária” (BULHÕES, 2007, p. 49). Vale mencionar que, o status da arte também é abalado 

pelas técnicas de reprodução provenientes do avanço industrial. Apesar de perder algo 

quando é produzida e reproduzida tecnicamente, a obra de arte ganha “infinitos lugares e 

contextos da sua reprodução” (SANTIAGO, 2004, p. 114). Dessa forma, a obra de arte 

torna-se valiosa não apenas por seu valor estético, mas por seu valor enquanto produto 

mercadológico: “uma obra de arte criada para ser reproduzida” (BENJAMIN, 1994, p. 

171). Na verdade, nas palavras de Benjamin, na era da reprodutibilidade técnica, o que é 

atingido na obra de arte é a sua aura
142

. 

 

 

(...). Esse processo é sintomático, e sua significação vai muito além da esfera da arte. 

Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do domínio da 

tradição o objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, 

substitui a existência única da obra por uma existência serial. E, na medida em que 

essa técnica permite à reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as 

situações, ela utiliza o objeto reproduzido. Esses dois processos resultam num violento 

abalo da tradição, que constitui o reverso da crise atual e a renovação da humanidade. 

Eles se relacionam intimamente com os movimentos de massa, em nossos dias. Seu 

agente mais poderoso é o cinema (op. cit., p. 168-169)
143

. 

 

 Ao sujeitar-se aos novos padrões do mercado, o escritor, segundo Eliete Marochi, 

tentava manter sua postura artística, “buscando o reconhecimento da profissão e 

colocando o seu trabalho enquanto fonte jornalística, mas também artística” (MAROCHI, 

2005, p. 71). O artista busca sua autonomia, mas produz uma arte enquanto “mercadoria 

que requer comprador” (GOMES, 1996, p. 40). Em seu estudo a respeito de João do Rio, 

Raúl Antelo enfatiza que o cronista: “Vende, cotidianamente, a sua mercadoria mas 

prefere esquecer sua condição de profissional da literatura, manter-se livre, 

descompromissado e disponível – o Artista. (...), é o primeiro cronista moderno, 

desbravador de certas trilhas que se afirmariam nos anos seguintes” (ANTELO, 1989, p. 

24). Por isso, Antelo afirma que João do Rio é ambíguo.  
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 Em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, Walter Benjamin define aura da seguinte 

forma: “uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa 

distante, por mais perto que ela esteja” (BENJAMIN, 1994, p. 170). 
143

 Embora represente grande importância, a imprensa, segundo Benjamin, é tida apenas como um caso 

especial diante de um processo histórico mais amplo composto pela xilogravura, litografia e outros. 
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João do Rio ao escrever para jornais e revistas, nunca abandonou sua posição 

enquanto artista. Sua relação com o jornalismo se fez por um “brilho verbal”
144

 na escrita 

de seus textos e também pela introdução da reportagem e do jornalismo investigativo. Ao 

iniciar sua carreira,  

 

 

‘cavava’ suas matérias jornalísticas em becos sórdidos e lugares nunca antes 

explorados por ninguém. Talvez num sentimento de identificação com os 

marginalizados e incompreendidos pela sociedade, levava consigo sua pena e sua 

bagagem literária, provinda da Europa, ao visitar tais lugares. Suas matérias 

funcionavam como uma economia simbólica entre rituais opostos: tornava-os 

conhecidos e desmascarava a dura realidade em que viviam e, por outro lado, 

conseguia o prestígio e a notoriedade no meio elegante da cidade. 

(...). 

Paulo Barreto foi uma pessoa importante do início do século, quer pelo testemunho 

histórico de sua obra, quanto por seu juízo crítico da situação do país e sua 

participação neste processo enquanto jornalista. Sua principal característica era a 

ambiguidade (...) (MAROCHI, 2005, p. 73). 

 

 

João do Rio não escrevia somente sobre a cidade e suas transformações, mas 

também sobre o jornalismo e seu futuro. Escrevia, muitas vezes, sobre o jornalismo 

enquanto profissão, defendendo a importância de bons salários para todos aqueles que do 

jornalismo dependessem para sobreviver. Bons salários para não fazerem “do jornalismo 

apenas uma posição para ascensão a um cargo político melhor remunerado” (op. cit., p. 

77). Em suas obras, há um grande interesse pelo trabalho do artista-jornalista e também 

pelo jornalismo como arte. Este interesse resultaria numa série de reflexões a respeito das 

influências do jornalismo sobre a literatura. Daí, a escrita de O Momento Literário.  

Nesta obra, a forma de escrita adotada por João do Rio apresenta-se, a princípio, 

sob a forma de conto, ou melhor, quase um conto. Em seguida, é entremeada pela 

estrutura da crônica e também da entrevista. Por último, adquire um formato de 

reportagem: 

 

 

 Longe de elaborar apenas uma simples enquete, sua pena acabou tingindo o papel 

com um dos filhos mais afluentes gerados pelo encontro do jornalismo com a 

literatura: a reportagem. Finalmente, o que ele mostra nessa reportagem é que, fossem 

os escritores entrevistados contra ou a favor do matrimônio, suas respostas refletiam, 
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  Expressão utilizada por Raúl Antelo em O dândi e a especulação. 
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de certa forma, a questão por trás do casamento entre esses dois gêneros 

(GUIMARÃES, 2011, p. 107-108). 

 

 

A realização de um momento literário 

 

 

Inspirado em pesquisa realizada pelo jornalista francês Jules Huret em 1891, João 

do Rio realizou uma série de entrevistas com os principais intelectuais
145

 dos primeiros 

anos dos 1900, publicando-a na Gazeta de Notícias sob o título O Momento Literário. 

Dentre as cinco perguntas presentes em sua pesquisa, uma merece destaque: O 

jornalismo, especialmente no Brasil, é um fator bom ou mal para a arte literária?
146

. 

Houve respostas discordantes. Umas declaravam que a obra literária não deveria ser 

influenciada pelas exigências mercadológicas. Para alguns entrevistados, o jornalismo 

prejudica a literatura. Isto é, interfere na produção de uma “arte mais pura – (...) movida 

por ideais e não pelo seu interesse monetário” (op. cit., p. 106). Outras respostas 

ressaltavam que o jornalismo ora ajuda ora atrapalha aqueles que são iniciantes na função 

de escritores. Além disso, algumas respostas defendiam a importância do jornalismo para 

a literatura uma vez que os jornais poderiam constituir-se em um instrumento para 

divulgação do trabalho escrito ou mesmo um “excelente exercício estilístico para o 

literato” (op. cit., p. 106). 

Nas palavras de Luís Edmundo, havia duas instituições fatídicas para os chamados 

homens de letras: “uma é a política, a outra é o jornalismo. O desgraçado que tem talento, 

ou cai na coluna diária a matar a sua arte a trezentos mil réis por mês ou vai apodrecer 
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 Além dos nomes citados nesta obra, outros como Afonso Celso, Artur Orlando, Alberto Ramos, Augusto 

Franco, Coelho Neto, Curvelo de Mendonça, Fábio Luz, Félix Pacheco, Frota Pessoa, Gustavo Santiago, 

Inglês de Sousa, João Luso, João Ribeiro, Júlio Afrânio, Laudelino Freire, Lima Campos, Magnus Söndhal, 

Nestor Vítor, Osório Duque Estrada, Pedro Couto, Raimundo Correia, Rodrigo Otávio e Sousa Bandeira 

responderam a enquete. 
146

 As outras quatro perguntas que fizeram parte desta obra são: 1. Para sua formação literária, quais os 

autores que mais contribuíram? / 2. Das suas obras, qual a que prefere? Especificando mais ainda: quais, 

dentre os seus trabalhos, as cenas ou capítulos, quais os contos, quais as poesias que prefere?/ 3. 

Lembrando separadamente a prosa e a poesia contemporâneas, parece-lhe que no momento atual, no 

Brasil, atravessamos um período estacionário, há novas escolas (romance social, poesia de ação, etc.) ou 

há a luta entre antigas e modernas? Neste último caso, quais são elas? Quais os escritores contemporâneos 

que as representam? Qual a que julga destinada a predominar?/ 4. O desenvolvimento dos centros-

literários dos Estados tenderá a criar literaturas à parte?  
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numa cadeira de Congresso a ganhar setenta e cinco diários entre os discursos sobre a lei 

do orçamento e sobre o imposto do gado”
147

. Não só Luís Edmundo, mas Clóvis 

Beviláqua não se mostrava “muito simpático ao jornalismo”
148

. Leitor assíduo de jornais, 

Beviláqua acreditava que o jornalismo fosse uma atividade exaustiva, dispersiva e 

superficial: “esgota as energias, dispersa os esforços e alimenta a superficialidade”
149

. 

Ainda para Beviláqua, o jornalismo mais atrapalhava do que ajudava aqueles que “nele 

bebem ideias, mais vezes perturba do que bem orienta, mais vezes agita paixões do que 

esclarece opiniões. É uma forte projeção de luz envolvida em densa fumarada”
150

. Ainda 

numa postura contrária ao jornalismo, Elísio de Carvalho afirmava que o jornal era o que 

dificultava o progresso literário: é o “mais pernicioso dos fatores”. Segundo Carvalho, o 

jornal gera efeitos prejudiciais ao desenvolvimento literário, pois “perverte o estilo, 

rebaixa a língua e relaxa a cultura” e também “corrompe, divide, gera ódios na própria 

esfera intelectual, suscita o espírito de coterie e mata entre os mais capazes todos os 

estímulos”
151

. 

Além disso, Guimarães Passos associava o jornalismo a um balcão. Não “pode 

haver arte onde há trocos; não pode haver arte onde o trabalho é dispersivo. (...): Ai de 

nós!”
152

 O jornalismo não seria um fator para a literatura, de acordo com Raimundo 

Correia, mas sim um subtraendo. Em meio a “todos os males necessários e inevitáveis da 

nossa época, nenhum há mais infenso, do que ele, à cultura sã e tranquila da verdadeira 

arte”
153

. Mário Pederneiras também relacionava o jornalismo à atividade comercial. Para 

Pederneiras, o jornal “de hoje tem o seu precioso espaço dignificadoramente ocupado 

pelo comércio, pela política e pela indústria, e não pode cuidar dessa estranha coisa inútil 

e maçadora que é a Arte literária”
154

. 

Na mesma enquete em que certos escritores se posicionavam contra o jornalismo, 

Padre Severino de Resende ressaltava que o jornal é bom e mau para a literatura no 

Brasil. Isto é, o literato deveria sujeitar-se ao jornal para ter sua obra impressa. O “jornal é 

inevitável, precisamos sofrê-lo. É ele que abrirá caminho ao livro, ou melhor, é ele que 
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  Trecho oriundo da obra de João do Rio intitulada Momento Literário. Disponível em:  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000134.pdf. Último acesso em: 10/12/2012. 
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  Idem. 
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  Idem. 
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  Idem.
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tem aberto caminho ao livro”
155

. Na opinião defendida por Resende, o jornal é o caminho 

para o artista se manifestar, mas, ao mesmo tempo, é esterilizante à medida que “esgota as 

forças desorientadas e exaure o tempo desmetodizado; dispersivo, porque não admite a 

reflexão, a concentração da ideia, o apuro e o esmero da Forma, que é a ambição de todo 

artista”
156

. Ainda em relação ao jornalismo ser bom ou mal para a arte, Silva Ramos 

apresentava o seguinte julgamento: o jornalismo é um fator ruim para a literatura, e bom 

para o literato. O jornalismo é um fator ruim, 

 

 

porque afeição essencialmente mercantil das folhas diárias, revelada nas pequeninas 

preocupações de furos, curiosidades de senhoras vizinhas, folhetins de sensação, ao 

paladar das criadas de servir, é absolutamente incompatível com a idealização da arte 

pura, no sublime desinteresse com que se ala aos mundos superiores, toda ela 

desprendida das misérias terrenas. Para o literato é um ótimo fator, porque, facultando-

lhe um emprego de repórter ou de noticiarista, quando mais não seja, coloca-o ao 

abrigo das primeiras necessidades, tornando, para sempre, impossível a reprodução do 

quadro lendário: o poeta morrendo de fome...
157

 

 

 

Já Rocha Pombo via o jornalismo como um mal para o jornalista, e, ao mesmo 

tempo, um bem para a arte. Se a impressa representava um grande mal aos jornalistas, era 

um “grande fator de progresso” para a arte literária. A imprensa seria um grande bem para 

qualquer escritor brasileiro, tendo o estímulo ao esforço, a revelação de aptidões além de 

destacar os capazes como características. Para Olavo Bilac, o jornal constituir-se-ia num 

ótimo instrumento para o escritor ser lido: O “meio de ação nos falharia absolutamente se 

não fosse o jornal – porque o livro ainda não é coisa que se compre no Brasil como uma 

necessidade”
158

. Todavia, o mesmo Olavo Bilac que afirmava que o jornalismo era um 

bem para a produção literária, ressaltava-o como meio para o artista vender-se – “Oh! 

sim, é um bem. Mas se um moço escritor viesse, nesse dia triste, pedir um conselho à 

minha tristeza e ao meu desconsolado outono, eu lhe diria apenas: Ama a tua arte sobre 

todas as coisas e tem a coragem, que eu não tive, de morrer de fome para não prostituir o 

teu talento”
159

! 
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Por outro lado, Garcia Redondo destacava que o jornalismo é um fator excelente 

para a arte literária uma vez que “estimula o cultivo das letras”
160

, abrindo espaço para 

novos literatos. De acordo com Garcia Redondo, o jornalismo é um pretexto para que “os 

novos surjam e exercitem as suas primeiras armas”
161

. Em outras palavras, é o caminho 

para a consagração do escritor, sem o qual “a arte estaria às escuras”
162

. Além de Garcia 

Redondo, Medeiros e Albuquerque defendia o jornalismo enquanto espaço ideal para o 

exercício constante da escrita já que há os “ratés e os fruitssecs, que, produzindo com 

largos intervalos, pequenas coisinhas chochas, fazem de si mesmos uma alta ideia, 

atribuindo a raridade da produção à sua preciosidade
163

”. Segundo Medeiros e 

Albuquerque, os 

 

que acham que não produzem obras-primas, porque estão jungidos aos trabalhos de 

imprensa, se dispusessem de todo o tempo preciso e não tivessem necessidade de 

trabalhar, talvez não produzissem nada nem na imprensa nem na literatura... 

É certo, entretanto, que a necessidade de ganhar a vida em misteres subalternos de 

imprensa (sobretudo o que se chama "a cozinha" dos jornais: fabricação rápida de 

notícias vulgares), misteres que tomam muito tempo, pode impedir que homens de 

certo valor deixem obras de mérito. Mas isso lhes sucederia se adotassem qualquer 

outro emprego na administração, no comércio, na indústria. O mal não é do 

jornalismo: é do tempo que lhes toma um ofício qualquer, que não os deixa livres para 

a meditação e a produção
164

. 

 

 
Na verdade, Medeiros e Albuquerque

165
 não creditava ao jornalismo prejuízo à 

literatura. Em sua opinião, o que prejudicaria esta última, além falta do tempo para 

meditação e produção – mal proveniente da junção de qualquer profissão a arte literária – 

seria a falta de instrução. Para Medeiros, o jornal é o caminho para leituras de livros, pois 

aqueles “que têm gosto e tempo começam por aí e passam para os livros”
166

 

 Outro defensor do jornalismo foi Silvo Romero. Para este, o jornalismo seria 

animador, protetor, e “criador da literatura brasileira há cerca de um século a esta 
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parte”
167

. Além disso, o jornal seria um espaço para revelar talentos, para a prática da 

linguagem, para garantir o sustento, pois “dele é que muitos têm vivido ou vivem 

ainda”
168

. Ainda segundo Romero, o jornal é onde muitos se fazem conhecer e “poderia 

ser mais se houvesse um acordo e junção de forças; é por onde os homens de letras 

chegam a influir nos destinos deste desgraçado país entregue, imbele, quase sempre à 

fúria de politiqueiros sem saber, sem talento, sem tino, sem critério, e, não raro, sem 

moralidade...
169

”. 

 Em O Momento Literário, João do Rio trazia à tona uma das principais 

inquietações que afetavam muitos escritores da virada do século XIX para o século XX: o 

valor do jornalismo sobre a literatura. Assim dizia:  

 

 

 (...). Os vencedores acham todos o jornalismo animador, o jornalismo necessário; os 

que por inaptidão, trabalho lento ou hostilidade dos plumitivos, ainda não se 

apossaram das folhas diárias, atacam o jornalismo, achando essa ideia uma elegância 

de primeira ordem. São geralmente os poetas, os poetas que fatalmente tendem a ver o 

seu mercado diminuído — porque o momento não é de devaneios, mas de curiosidade, 

de informação, fazendo da literatura no romance, na crônica, no conto, nas descrições 

de viagens, uma única e colossal reportagem. 

— A literatura, uma reportagem? 

— Desde o romantismo, desde Vítor Hugo tende a ser, simplesmente, reportagem 

impressionista e documentada. É a sua força. (...)
170

. 

 

 

Valor discutido por Machado de Assis antes mesmo da criação e publicação desta 

série de entrevistas. No artigo escrito sob o título “O jornal e o livro”, Machado de Assis 

descrevia com entusiasmo a chegada do jornal. De acordo com Machado de Assis, este 

veículo de comunicação era a  

 

verdadeira forma da república do pensamento. É a locomotiva intelectual em viagem 

para mundos desconhecidos, é a literatura comum, universal, altamente democrática, 

reproduzida todos os dias, levando em si a frescura das ideias e o fogo das convicções.  

(...) 
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Isto posto, o jornal é mais que um livro, isto é, está mais nas condições do espírito 

humano. Nulifica-o como o livro nulificará a página de pedra? Não repugno admiti-lo. 

 Já disse que a humanidade, em busca de uma forma mais conforme aos seus instintos,                 

descobriu o jornal
171

. 

 

 

Em Quando o jornalismo e a literatura trocam de lugar, Sandra Regina 

Guimarães menciona que, Machado de Assis, aos 20 anos de idade, já pressupunha o 

valor do jornalismo sobre a literatura uma vez que a prática do primeiro seria importante 

para o desenvolvimento da escrita do literato. Pertencente a geração de escritores em que 

práticas jornalísticas e literárias estavam atreladas, Machado de Assis percorreu quase 

todos os discursos jornalísticos de seu tempo, tendo na reportagem uma das poucas 

exceções. Em sua escrita, percebe-se a consciência que um escritor alcançava em sua 

profissão de jornalista em meio a constantes exercícios de “manipulação de um 

substantivo, de um adjetivo ou de um verbo, no correr de pena” (GUIMARÃES, 2011, p. 

111). Além da consciência quanto à profissão de jornalista e uso da palavra, percebe-se 

também um limite tênue entre jornalismo e literatura. Sem notar os  

 

limites que separavam o real e o ficcional, os jornais do século XIX viram nascer a 

crônica e o conto – filhos prediletos do folhetim. A crônica, por sua vez, gestaria em 

seu ventre os artigos. E a crítica, que também despontava, era fruto da reflexão e da 

polêmica que já se mostravam presentes tanto na crônica quanto nos editoriais (op. 

cit., p. 112).      

 

 

Como primeiro veículo de massa, o jornal representava a forma mais democrática 

e popular do pensamento para Machado de Assis. De modo geral, o jornal buscava “atrair 

o interesse de seus leitores, captar seus desejos, atingir suas aspirações” (BULHÕES, 

2007, p. 102). Em meados do século XIX, Machado de Assis já afirmava que o jornal era 

uma inovação, ou melhor,  

 

 
invenção moderna, mas não da época que passa, deve contudo ao nosso século o seu 

desenvolvimento; daí a sua influência. Não cabe aqui discutir ou demonstrar a razão 

                                                 
171

  Crônica escrita para o Correio Mercantil em 10 e 12 de janeiro de 1859. 



121 

 

por que há mais tempo não atingira ele a esse grau de desenvolvimento; seria um 

estudo da época, uma análise de palácios e de claustros
172

. 

 

 

 

Ainda segundo Machado de Assis, o jornal seria responsável por várias revoluções. O 

jornal 

 

apareceu, trazendo em si o gérmen de uma revolução. Essa revolução não é só 

literária, é também social, é econômica, porque é um movimento da humanidade 

abalando todas as suas eminências, a reação do espírito humano sobre as fórmulas 

existentes do mundo literário, do mundo econômico e do mundo social
173

. 

 
 

 
 

Diariamente, o jornal relata os mais variados fatos e situações. Em suas folhas, 

traz o mundo ou parte dele transformado em narração. Como diz Gustavo de Castro em A 

palavra compartida, é do mundo que o jornalista retira a matéria-prima para sua escrita. 

Ao mesmo tempo em que se faz determinante para a escrita do jornalista, o mundo 

exterior não o é para a escrita do literato. Este encontra na própria subjetividade sua 

literatura. Além disso, tem a memória como fonte e é capaz de “tornar eventos ‘pouco 

jornalísticos’ significativos do ponto de vista humano, e até mesmo fazer o jornalismo 

virar literatura” (CASTRO, 2002, p. 73).  

 Ao jornalista cabe uma dupla pressão. Pressão do espaço – tamanho limitado – e 

pressão do tempo – data pré-determinada: As “frases ajustam-se a um tamanho, o 

pensamento é obrigado a trabalhar depressa” (OLINTO, 2008, p. 13). Dupla pressão 

enfrentada também pelo literato. Este ainda convive com a pressão que vem de dentro no 

que tange ao ato da criação. Moacyr Scliar, em Jornalismo e literatura: a fértil 

convivência, tece comentários a respeito de sua escrita enquanto cronista. O mesmo 

afirma que poderia fazer em casa, mas prefere ir à redação. Lá, convive com jornalistas e 

aprende muito, segundo ele, com este convívio. Scliar fala que não é mais o escritor de 

antes, pois escreve de forma sistemática. Escreve com o sem inspiração, pois “o jeito de 

caçar a inspiração é escrevendo. Palavra puxa palavra, frase puxa frase e de repente lá 

está a ideia, à nossa espera” (SCLIAR, 2002, p. 13). Scliar ainda comenta que escreve de 
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  Como já mencionado, esta crônica foi publicada no Correio Mercantil. 
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  Encontra-se no Correio Mercantil. 
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forma objetiva. O jornalismo ensinou-o a “ir direto ao ponto” (SCLIAR, 2002, p. 14). Por 

fim, ressalta que sua escrita se dá de forma concisa e pontual.  

O jornalismo exerce papel importante sobre a literatura, mas por outro lado esta 

última influencia o jornalismo. Para Moacyr Scliar, a literatura é capaz de ensinar “a 

cuidar da forma, a escrever e a reescrever” (op. cit., p. 14). É capaz de valorizar a 

imaginação, mas sem confundir realidade e ficção, pois “realidade é realidade, ficção é 

ficção” (op. cit., p. 14).  Em Jornalismo e Literatura, Antonio Olinto lembra em breves 

palavras a possibilidade da “literatura no jornal como tal, na informação, na reportagem, 

na entrevista” (OLINTO, 2008, p. 13). Além disso, comenta a possibilidade que o 

jornalismo “tem, de ser literatura” (op. cit., p. 14).  Para isto, a linguagem deve ser 

dominada. Quando a linguagem é dominada, o jornalista está livre para criar e dar vida a 

sua obra (cf. op. cit., p. 15)
174

. Segundo Olinto, o jornalismo é um trabalho de criação 

sujeito a rotina. Todavia, apesar do jornal 

 

ser matéria diária dá, a muitos, a falsa ideia de que essa rotina é jornalismo.A verdade, 

no entanto, é que o jornalismo como obra de arte é sempre um salto além da rotina. É 

um trabalho de criação, com os mesmos sofrimentos dos da poesia e com a mesma 

possibilidade de conquistar o patético, o trágico, o pungente, que os acontecimentos 

trazem consigo (op. cit., p. 75). 

 

 O jornalismo é um processo de construção do pensamento sobre a linguagem. Esse 

processo possibilita, muitas vezes, a concretização de um estilo próprio. No caso de João 

do Rio pode-se dizer: jornalismo literário, ou melhor, crônica-reportagem. 

Diferentemente de Machado de Assis, José de Alencar e Olavo Bilac que tinham as 

redações como espaço de trabalho, João do Rio tinha a rua como “lugar” para realização 

de sua escrita. No dizer de Cristiane Costa, os três primeiros escritores citados produziam 

um jornalismo “muito mais próximo da crônica e dos editoriais de hoje. Baseado no 

modelo francês, privilegiava a análise e o comentário, e não a informação. Na história do 

jornalismo, o rodapé alencariano evolui para a crônica de Machado e Bilac, e só no início 

do século XX abriu espaço para a reportagem e a entrevista, até então raramente usada” 

(COSTA, 2005, p. 41). 
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 Esta liberdade é alcançada mediante a “pureza de sua emoção, a verdade de seu perceber interno, sua 

fidelidade ao homem como ser-consciente e ser-responsável” (OLINTO, 2008, p. 15). 
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 A utilização da reportagem e da entrevista representa, segundo Costa, o 

surgimento do jornalismo moderno. Essa utilização permeou a escrita de João do Rio que 

frequentou os salões da elite carioca, mas também os morros da cidade e tantos outros 

lugares rejeitados pela sociedade. Considerado um dos maiores cronistas do início do 

século XX brasileiro por tantos críticos como Brito Broca e outros, João do Rio trouxe a 

experiência de repórter para sua escrita: “uma das principais inovações que ele trouxe 

para nossa imprensa foi a de transformar a crônica em reportagem – reportagem por vezes 

líricas e com vislumbres poéticos” (BROCA, s/d, 236). É essa experiência que se faz 

presente nas crônicas de A alma encantadora das ruas, Vida vertiginosa e 

Cinematógrafo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Eu sou do parecer daquele grande 

artista que admira o mistério das coisas 

visíveis, acha o homem um animal 

desarrazoado e considera que as grandes 

belezas são para meditar. 

 

                                                 João do Rio 

 

  

Apesar de ser o mais jovem escritor a ocupar uma vaga na Academia Brasileira de 

Letras e de obter reconhecimento quanto à capacidade de captar o sentido da cidade, João 

do Rio recebeu muitas críticas ao longo de sua vida profissional. Muitas vezes, acusações 

e ofensas eram dedicadas ao cronista: acusações de plágio além de injúrias por meio de 

paródias, preâmbulos de livros e quadrinhas. Não só críticas, mas também elogios 

preencheram a vida do cronista. Tais elogios exaltavam ora seu fascínio pela vida 

mundana da cidade carioca ora sua forma diferenciada de escrita, tendo na crônica o 

melhor meio para a prática desta forma.  

Vale mencionar que, as crônicas utilizadas neste estudo mostram a intensidade de 

ações e de conquistas realizadas e vividas por Paulo Barreto que se construiu enquanto 

João do Rio e se fez inovador por sua narrativa atrelada ao seu próprio tempo presente. 

Entre tantos pseudônimos adotados por Paulo Barreto, João do Rio tornou-se o mais 

famoso. Como destaca Renato Cordeiro Gomes, era no pseudônimo João do Rio que a 

cidade do Rio de Janeiro se fazia presente. Além de pseudônimos, adotou máscaras como 

a do flâneur e do dândi para andar pelas ruas da cidade e, assim, encontrar assunto para 

suas crônicas. Sob as máscaras do flâneur e do dândi, João do Rio podia circular pelas 

diferentes camadas sociais, indo dos salões frequentados pela elite às favelas e tantos 

outros lugares lúgubres habitados por gente pobre e miserável como o morro de Santo 

Antônio. 
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Em A alma encantadora das ruas, Cinematógrafo e Vida vertiginosa, João do Rio 

ressaltava a alma e a fisionomia das pessoas e também das ruas da cidade carioca em 

meio a tantas transformações decorrentes do processo de modernização dos primeiros 

anos do século XX. Transformações ocasionadas pelo Projeto “bota-abaixo” de Pereira 

Passos que se deixou entusiasmar pelas novidades provenientes da cidade modelo a ser 

seguida: a Paris de Haussmann. Na verdade, nestas coletâneas de crônicas, João do Rio 

expressava as consequências sofridas pela cidade do Rio de Janeiro com a chegada da 

modernização além da influência dos novos aparatos tecnológicos como o cinema, a 

fotografia e o automóvel.  

João do Rio apresentava, em outras palavras, o indivíduo comum e os 

acontecimentos ou situações vividos ou vivenciados na cidade que adquiria uma nova 

imagem para que a ordem e o progresso, segundo Cordeiro Gomes, pudessem ser 

encenados. Seus olhos mostravam-se atentos a tudo aquilo que estava a sua volta tais 

como o retorno para casa das mulheres operárias após um longo dia de trabalho, a greve 

dos operários da Companhia de Gás, a chegada do automóvel enquanto um dos símbolos 

de modernidade e tantos outros indivíduos e/ou situações presentes na rua. 

 Para João do Rio, este espaço – a rua – simbolizava o fator da vida das cidades 

modernas. É na rua que a diversidade e a diferença tornam-se evidentes, que relações, 

hábitos, valores são constituídos. É na rua que o cronista carioca encontrava assunto para 

seus textos. Assunto que ao ser registrado favorece uma certa memória a respeito de 

indivíduos e/ou situações que permearam a vida cotidiana da cidade do Rio de Janeiro no 

início do século XX. Aqui, o conceito de memória é considerado um fenômeno submetido 

a permanentes mudanças e transformações à medida que a memória representa as 

impressões ou mesmo um ponto de vista sobre um tempo vivido. No dizer de Maurice 

Halbwachs, a memória individual nada mais é que um determinado ponto de vista da 

memória coletiva. 

João do Rio transformava tudo o que estava a sua volta em objeto de análise, 

deixando uma grande contribuição por meio de suas obras. Porém, o mesmo não se 

mostrava interessado em transmitir uma informação, ou seja, em narrar o “puro em si” de 

sua vivência pelas ruas e vielas da cidade. Enquanto narrador-flâneur, narrador-dândi, ou 

mesmo, narrador-repórter, João do Rio ia pessoalmente conversar, entrevistar, misturar-se 

à matéria viva de seus textos. Dessa forma, João do Rio inaugurava o jornalismo in loco, 

sendo o primeiro jornalista, no dizer de Zuenir Ventura, a frequentar as camadas mais 
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desfavorecidas do Rio de Janeiro. João do Rio era capaz de transitar livremente pela elite 

e pelo bas fond da sociedade carioca. Ao avançar na vivência do jornalismo in loco, João 

do Rio mesclava características pertencentes tanto ao jornalismo quanto à literatura. Em 

João do Rio, tal mescla representava uma inovação quanto ao modo de escrever, pois 

associar o jornalismo à literatura não representava desvalia para a crônica: gênero que fez 

de João do Rio um escritor por excelência das duas primeiras décadas do 1900 brasileiro.  

Enfim, os indivíduos anônimos e comuns e o cotidiano das ruas cariocas sob o 

processo de modernização de Pereira Passos eram temas constantes em textos de João do 

Rio. Daí, as crônicas “Pequenas Profissões, Os trabalhadores da estiva, A fome negra, As 

mariposas de luxo, As mulheres mendigas, Os Humildes” e várias outras presentes nas 

três já citadas obras utilizadas como corpus de análise deste estudo. Vale comentar que a 

relação do jornalismo e da literatura gerou a elaboração de O Momento Literário. Era 

nesta obra que o cronista trazia à tona a preocupação quanto ao valor do jornalismo sobre 

a literatura – inquietação presente em muitos escritores como Elísio de Carvalho, 

Guimarães Passos, Rocha Pombo, Luís Edmundo, Medeiros e Albuquerque e tanto 

outros. 
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A RUA 

 

Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por 

mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e 

assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos 

parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos, com a 

dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da 

rua. É este mesmo o sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria 

vida, resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia — o amor, o ódio, o 

egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia, Os séculos passam, deslizam, 

levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das 

gerações cada vez maior, o amor da rua. 

A rua! Que é a rua? Um cançonetista de Montmartre fá-la dizer: 

 

Je suís la rue, femme êternellement verte, 

Je n’ai jamais trouvé d’autre carrière ouverte 

Sinon d’être la rue, et, de tout temps, depuis 

Que ce pénible monde est monde, je la suis... 

 

A verdade e o trocadilho! Os dicionários dizem: “Rua, do latim ruga, sulco. 

Espaço entre as casas e as povoações por onde se anda e passeia”. E Domingos Vieira, 

citando as Ordenações: “Estradas e rua pruvicas antiguamente usadas e os rios 

navegantes se som cabedaes que correm continuamente e de todo o tempo pero que o uso 

assy das estradas e ruas pruvicas”. A obscuridade da gramática e da lei! Os dicionários só 

são considerados fontes fáceis de completo saber pelos que nunca os folhearam. Abri o 

primeiro, abri o segundo, abri dez, vinte enciclopédias, manuseei in-folios especiais de 

curiosidade. A rua era para eles apenas um alinhado de fachadas por onde se anda nas 

povoações. 

Ora, a rua é mais do que isso, a rua é um fator da vida das cidades, a rua tem alma! 

Em Benares ou em Amsterdão, em Londres ou Buenos Aires, sob os céus mais diversos, 

nos mais variados climas, a rua é a agasalhadora da miséria. Os desgraçados não se 

sentem de todo sem o auxílio dos deuses enquanto diante dos seus olhos uma rua abre 

para outra rua. A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos miseráveis da arte. Não 

paga ao Tamagno para ouvir berros atenorados de leão avaro, nem à velha Patti para 
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admitir um fio de voz velho, fraco e legendário. Bate, em compensação, palmas aos 

saltimbancos que, sem voz, rouquejam com fome para alegrá-la e para comer. A rua é 

generosa. O crime, o delírio, a miséria não os denuncia ela. A rua é a transformadora das 

línguas. Os Cândido de Figueiredo do universo estafam-se em juntar regrinhas para 

enclausurar expressões; os prosadores bradam contra os Cândido. A rua continua, 

matando substantivos, transformando a significação dos termos, impondo aos dicionários 

as palavras que inventa, criando o calão que é o patrimônio clássico dos léxicons futuros. 

A rua resume para o animal civilizado todo o conforto humano. Dá-lhe luz, luxo, bem-

estar, comodidade e até impressões selvagens no adejar das árvores e no trinar dos 

pássaros. 

A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na 

argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de 

muitos seres, e haveis de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras para as 

frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopeia tão triste que pelo ar parece um 

arquejante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais 

igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. A rua criou todas as 

blagues todos os lugares-comuns. Foi ela que fez a majestade dos rifões, dos brocardos, 

dos anexins, e foi também ela que batizou o imortal Calino. Sem o consentimento da rua 

não passam os sábios, e os charlatães, que a lisonjeiam lhe resumem a banalidade, são da 

primeira ocasião desfeitos e soprados como bolas de sabão. A rua é a eterna imagem da 

ingenuidade. Comete crimes, desvaria à noite, treme com a febre dos delírios, para ela 

como para as crianças a aurora é sempre formosa, para ela não há o despertar triste, 

quando o sol desponta e ela abre os olhos esquecida das próprias ações, é, no encanto da 

vida renovada, no chilrear do passaredo, no embalo nostálgico dos pregões — tão 

modesta, tão lavada, tão risonha, que parece papaguear com o céu e com os anjos... 

A rua faz as celebridades e as revoltas, a rua criou um tipo universal, tipo que vive 

em cada aspecto urbano, em cada detalhe, em cada praça, tipo diabólico que tem dos 

gnomos e dos silfos das florestas, tipo proteiforme, feito de risos e de lágrimas, de 

patifarias e de crimes irresponsáveis, de abandono e de inédita filosofia, tipo esquisito e 

ambíguo com saltos de felino e risos de navalha, o prodígio de uma criança mais sabida e 

cética que os velhos de setenta invernos, mas cuja ingenuidade é perpétua, voz que dá o 

apelido fatal aos potentados e nunca teve preocupações, criatura que pede como se fosse 

natural pedir, aclama sem interesse, e pode rir, francamente, depois de ter conhecido 
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todos os males da cidade, poeira d’ouro que se faz lama e torna a ser poeira — a rua criou 

o garoto! 

Essas qualidades nós as conhecemos vagamente. Para compreender a psicologia 

da rua não basta gozar-lhe as delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É 

preciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os nervos com um 

perpétuo desejo incompreensível, é preciso ser aquele que chamamos flâneur e praticar o 

mais interessante dos esportes — a arte de flanar. É fatigante o exercício? 

Para os iniciados sempre foi grande regalo. A musa de Horácio, a pé, não fez outra 

coisa nos quarteirões de Roma. Sterne e Hoffmann proclamavam-lhe a profunda virtude, 

e Balzac fez todos os seus preciosos achados flanando. Flanar! Aí está um verbo universal 

sem entrada nos dicionários, que não pertence a nenhuma língua! Que significa flanar? 

Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação 

ligado ao da vadiagem. Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, à noite, meter-se nas rodas da 

populaça, admirar o menino da gaitinha ali à esquina, seguir com os garotos o lutador do 

Cassino vestido de turco, gozar nas praças os ajuntamentos defronte das lanternas 

mágicas, conversar com os cantores de modinha das alfurjas da Saúde, depois de ter 

ouvido dilettanti de casaca aplaudirem o maior tenor do Lírico numa ópera velha e má; é 

ver os bonecos pintados a giz nos muros das casas, após ter acompanhado um pintor 

afamado até a sua grande tela paga pelo Estado; é estar sem fazer nada e achar 

absolutamente necessário ir até um sítio lôbrego, para deixar de lá ir, levado pela primeira 

impressão, por um dito que faz sorrir, um perfil que interessa, um par jovem cujo riso de 

amor causa inveja. 

É vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção de perambular com inteligência. 

Nada como o inútil para ser artístico. Daí o desocupado flâneur ter sempre na mente dez 

mil coisas necessárias, imprescindíveis, que podem ficar eternamente adiadas. Do alto de 

uma janela como Paul Adam, admira o caleidoscópio da vida no epítome delirante que é a 

rua; à porta do café, como Poe no Homem das Multidões, dedica-se ao exercício de 

adivinhar as profissões, as preocupações e até os crimes dos transeuntes.  

É uma espécie de secreta à maneira de Sherlock Holmes, sem os inconvenientes 

dos secretas nacionais. Haveis de encontrá-lo numa bela noite numa noite muito feia. Não 

vos saberá dizer donde vem, que está a fazer, para onde vai. Pensareis decerto estar diante 

de um sujeito fatal? Coitado! O flâneur é o bonhomme possuidor de uma alma igualitária 

e risonha, falando aos notáveis e aos humildes com doçura, porque de ambos conhece a 
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face misteriosa e cada vez mais se convence da inutilidade da cólera e da necessidade do 

perdão. 

O flâneur é ingênuo quase sempre. Pára diante dos rolos, é o eterno “convidado do 

sereno” de todos os bailes, quer saber a história dos boleiros, admira-se simplesmente, e 

conhecendo cada rua, cada beco, cada viela, sabendo-lhe um pedaço da história, como se 

sabe a história dos amigos (quase sempre mal), acaba com a vaga ideia de que todo o 

espetáculo da cidade foi feito especialmente para seu gozo próprio. O balão que sobe ao 

meio-dia no Castelo, sobe para seu prazer; as bandas de música tocam nas praças para 

alegrá-lo; se num beco perdido há uma serenata com violões chorosos, a serenata e os 

violões estão ali para diverti-lo. E de tanto ver que os outros quase não podem entrever, o 

flâneur reflete. As observações foram guardadas na placa sensível do cérebro; as frases, 

os ditos, as cenas vibram-lhe no cortical. Quando o flâneur deduz, ei-lo a concluir uma lei 

magnífica por ser para seu uso exclusivo, ei-lo a psicologar, ei-lo a pintar os pensamentos, 

a fisionomia, a alma das ruas. E é então que haveis de pasmar da futilidade do mundo e da 

inconcebível futilidade dos pedestres da poesia de observação... 

Eu fui um pouco esse tipo complexo, e, talvez por isso, cada rua é para mim um 

ser vivo e imóvel. 

Balzac dizia que as ruas de Paris nos dão impressões humanas. São assim as ruas 

de todas as cidades, com vida e destinos iguais aos do homem. 

Por que nascem elas? Da necessidade de alargamento das grandes colmeias 

sociais, de interesses comerciais, dizem. Mas ninguém o sabe. Um belo dia, alinha-se um 

tarrascal, corta-se um trecho de chácara, aterra-se lameiro, e aí está: nasceu mais uma rua. 

Nasceu para evoluir, para ensaiar primeiros passos, para balbuciar, crescer, criar uma 

individualidade. Os homens têm no cérebro a sensação dessa semelhança, e assim como 

dizem de um rapagão: 

— Quem há de pensar que vi este menino a engatinhar! 

Murmuram: 

— Quem há de dizer que esta rua há dez anos só tinha uma casa! 

Um cavalheiro notável, ao entrar comigo certa vez na Rua Senador Dantas, não se 

conteve: 

— É impossível passar por aqui sem lembrar que a velhice começa a chegar. 

Quando vim da província esta rua tinha apenas duas casas no antigo jardim do Convento, 

e eu tomava chopps no Guarda Velha a três vinténs! 
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Eu sorria, mas o pobre sujeito importante dizia isso como se recordasse os dois 

primeiros dentes de um homenzarrão, com uma dentadura capaz atualmente de morder as 

algibeiras de uma sociedade inteira. Era a recordação, a saudade do passado começo. Há 

nada mais enternecedor que o princípio de uma rua? É ir vê-lo nos arrabaldes. A princípio 

capim, um braço a ligar duas artérias. Percorre-o sem pensar meia dúzia de criaturas. Um 

dia cercam à beira um lote de terreno. Surgem em seguida os alicerces de uma casa. 

Depois de outra e mais outra. Um combustor tremeluz indicando que ela já se não deita 

com as primeiras sombras. Três ou quatro habitantes proclamam a sua salubridade ou o 

seu sossego. Os vendedores ambulantes entram por ali como por terreno novo a 

conquistar. Aparece a primeira reclamação nos jornais contra a lama ou o capim. É o 

batismo. As notas policiais contam que os gatunos deram num dos seus quintais. É a 

estreia na celebridade, que exige o calçamento ou o prolongamento da linha de bondes. E 

insensivelmente, há na memória da produção, bem nítida, bem pessoal, uma 

individualidade topográfica a mais, uma individualidade que tem fisionomia e alma. 

Algumas dão para malandras, outras para austeras; umas são pretensiosas, outras 

riem aos transeuntes e o destino as conduz como conduz o homem, misteriosamente, 

fazendo-as nascer sob uma boa estrela ou sob um signo mau, dando-lhes glórias e 

sofrimentos, matando-as ao cabo de um certo tempo. 

Oh! sim, as ruas têm alma! Há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, ruas 

nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames, ruas sem história, ruas tão velhas 

que bastam para contar a evolução de uma cidade inteira, ruas guerreiras, revoltosas, 

medrosas, spleenéticas, snobs, ruas aristocráticas, ruas amorosas, ruas covardes, que 

ficam sem pinga de sangue... 

Vede a Rua do Ouvidor. É a fanfarronada em pessoa, exagerando, mentindo, 

tomando parte em tudo, mas desertando, correndo os taipais das montras1 à mais leve 

sombra de perigo. Esse beco inferno de pose, de vaidade, de inveja, tem a especialidade 

da bravata. E fatalmente oposicionista, criou o boato, o “diz-se...“ aterrador e o “fecha-

fecha” prudente. Começou por chamar-se Desvio do Mar. Por ela continua a passar para 

todos os desvios muita gente boa. No tempo em que os seus melhores prédios se 

alugavam modestamente por dez mil réis, era a Rua do Gadelha. Podia ser ainda hoje a 

Rua dos Gadelhas, atendendo ao número prodigioso de poetas nefelibatas que a infestam 

de cabelos e de versos. Um dia resolveu chamar-se do Ouvidor sem que o senado da 

câmara fosse ouvido. Chamou-se como calunia, e elogia, como insulta e aplaude, porque 
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era preciso denominar o lugar em que todos falam de lugar do que ouve; e parece que 

cada nome usado foi como a antecipação moral de um dos aspectos atuais dessa 

irresponsável artéria da futilidade. 

A Rua da Misericórdia, ao contrário, com as suas hospedarias lôbregas, a miséria, 

a desgraça das casas velhas e a cair, os corredores bafientos, é perpetuamente lamentável. 

Foi a primeira rua do Rio. Dela partimos todos nós, nela passaram os vice-reis malandros, 

os gananciosos, os escravos nus, os senhores em redes; nela vicejou a imundície, nela 

desabotoou a flor da influência jesuítica. Índios batidos, negros presos a ferros, domínio 

ignorante e bestial, o primeiro balbucio da cidade foi um grito de misericórdia, foi um 

estertor, um ai! Tremendo atirado aos céus. Dela brotou a cidade no antigo esplendor do 

Largo do Paço, dela decorreram, como de um corpo que sangra, os becos humildes e os 

coalhos de sangue, que são as praças, ribeirinhas do mar. Mas, soluço de espancado, 

primeiro esforço de uma porção de infelizes, ela continuou pelos séculos afora sempre 

lamentável, e tão angustiosa e franca e verdadeira na sua dor que os patriotas lisonjeiros e 

os governos, ninguém, ninguém se lembrou nunca de lhe tirar das esquinas aquela muda 

prece, aquele grito de mendiga velha: — Misericórdia! 

Há ruas que mudam de lugar, cortam morros, vão acabar em certos pontos que 

ninguém dantes imaginara — a Rua dos Ourives; há ruas que, pouco honestas no passado, 

acabaram tomando vergonha — a da Quitanda. Essa tinha mesmo a mania de mudar de 

nome. Chamou-se do Açougue Velho, do lnácio Castanheira, do Sucusarrará, do Tomé da 

Silva, que sei eu? Até mesmo Canto do Tabaqueiro. Acabou Quitanda do Marisco, mas, 

como certos indivíduos que organizam o nome conforme a posição que ocupam, cortou o 

marisco e ficou só Quitanda. Há ruas, guardas tradicionais da fidalguia, que deslizam 

como matronas conservadoras — a das Laranjeiras; há ruas lúgubres, por onde passais 

com um arrepio, sentindo o perigo da morte — o Largo do Moura por exemplo. Foi 

sempre assim. Lá existiu o Necrotério e antes do Necrotério lá se erguia a Forca. Antes da 

autópsia, o enforcamento. O velho largo macabro, com a alma de Tropmann e de Jack, 

depois de matar, avaramente guardou anos e anos, para escalpelá-los, para chamá-los, 

para gozá-los, todos os corpos dos desgraçados que se suicidam ou morrem assassinados. 

Tresanda a crime, assusta. A Prainha também. Mesmo hoje, aberta, alargada com prédios 

novos e a trepidação contínua do comércio, há de vos dar uma impressão de vago horror. 

À noite são mais densas as sombras, as luzes mais vermelhas, as figuras maiores. Por que 

terá essa rua um aspecto assim? Oh! Porque foi sempre má, porque foi sempre ali o 
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Aljube, ali padeceram os negros dos três primeiros trapiches do sal, porque também ali a 

forca espalhou a morte! 

Há entretanto outras ruas, que nascem íntimas, familiares, incapazes de dar um 

passo sem que todas as vizinhas não saibam. As ruas de Santa Teresa estão nestas 

condições. Um cavalheiro salta no Curvelo, vai a pé até o França, e quando volta já todas 

as ruas perguntam que deseja ele, se as suas tenções são puras e outras impertinências 

íntimas. Em geral, procura-se o mistério da montanha para esconder um passeio mais ou 

menos amoroso. As ruas de Santa Teresa, é descobrir o par e é deitar a rir proclamando 

aos quatro ventos o acontecimento. Uma das ruas, mesmo, mais leviana e tagarela do que 

as outras, resolveu chamar-se logo Rua do Amor, e a Rua do Amor lá está na freguesia de 

S. José. Será exatamente um lugar escolhido pelo Amor, deus decadente? Talvez não. Há 

também na freguesia do Engenho Velho uma rua intitulada Feliz Lembrança e parece que 

não a teve, segundo a opinião respeitável da poesia anônima: 

 

Na Rua Feliz Lembrança 

Eu escapei por um triz 

De ser mandado à tábua. 

Ai! que lembrança infeliz 

Tal nome pôr nesta rua! 

 

Há ruas que têm as blandícias de Goriot e de Shylock para vos emprestar a juro, 

para esconder quem pede e paga o explorador com ar humilde. Não vos lembrais da Rua 

do Sacramento, da rua dos penhores? Uma aragem fina e suave encantava sempre o ar. 

Defronte à igreja, casas velhas guardavam pessoas tradicionais. No Tesouro, por entre as 

grades de ferro, uma ou outra cara desocupada. E era ali que se empenhavam as jóias, que 

pobres entes angustiados iam levar os derradeiros valores com a alma estrangulada de 

soluços; era ali que refluíam todas as paixões e todas as tristezas, cujo lenitivo dependesse 

de dinheiro... 

Há ruas oradoras, ruas de meeting — o Largo do Capim que assim foi sempre, o 

Largo de S. Francisco; ruas de calma alegria burguesa, que parecem sorrir com 

honestidade — a Rua de Haddock Lobo; ruas em que não se arrisca a gente sem volver os 

olhos para trás a ver se nos vêem — a Travessa da Barreira; ruas melancólicas, da tristeza 

dos poetas; ruas de prazer suspeito próximo do centro urbano e como que dele muito 

afastadas; ruas de paixão romântica, que pedem virgens loiras e luar. 
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Qual de vós já passou a noite em claro ouvindo o segredo de cada rua? Qual de 

vós já sentiu o mistério, o sono, o vício, as ideias de cada bairro? 

A alma da rua só é inteiramente sensível a horas tardias. Há trechos em que a 

gente passa como se fosse empurrada, perseguida, corrida — são as ruas em que os passos 

reboam, repercutem, parecem crescer, clamam, ecoam e, em breve, são outros tantos 

passos ao nosso encalço. Outras que se envolvem no mistério logo que as sombras 

descem — o Largo de Paço. Foi esse largo o primeiro esplendor da cidade. Por ali 

passaram, na pompa dos pálios e dos baldaquins d’ouro e púrpura, as procissões do 

Enterro, do Triunfo, do Senhor dos Passos; por ali, ao lado da Praia do Peixe, simples 

vegetação de palhoças, o comércio agitava as suas primeiras elegâncias e as suas 

ambições mais fortes. O largo, apesar das reformas, parece guardar a tradição de dormir 

cedo. À noite, nada o reanima, nada o levanta. Uma grande revolução morre no seu bojo 

como um suspiro; a luz leva a lutar com a treva; os próprios revérberos parece 

dormitarem, e as sombras que por ali deslizam são trapos da existência almejando o fim 

próximo, ladrões sem pousada, imigrantes esfaimados... Deixai esse largo, ide às ruelas 

da Misericórdia, trechos da cidade que lembram o Amsterdão sombrio de Rembrandt. Há 

homens em esteiras, dormindo na rua como se estivessem em casa. Não nos admiremos. 

Somos reflexos. O Beco da Música ou o Beco da Fidalga reproduzem a alma das ruas de 

Nápoles, de Florença, das ruas de Portugal, das ruas da África, e até, se acreditarmos na 

fantasia de Heródoto, das ruas do antigo Egito. E por quê? Porque são ruas da 

proximidade do mar, ruas viajadas, com a visão de outros horizontes. Abri uma dessas 

pocilgas que são a parte do seu organismo. Haveis de ver chineses bêbados de ópio, 

marinheiros embrutecidos pelo álcool, feiticeiras ululando canções sinistras, toda a 

estranha vida dos portos de mar. E esses becos, essas betesgas têm a perfídia dos oceanos, 

a miséria das imigrações, e o vício, o grande vício do mar e das colônias... 

Se as ruas são entes vivos, as ruas pensam, têm ideias, filosofia e religião. Há ruas 

inteiramente católicas, ruas protestantes, ruas livres-pensadoras e até ruas sem religião. 

Trafalgar Square, dizia o mestre humorista Jerome, não tem uma opinião teológica 

definitiva. O mesmo se pode dizer da Praça da Concórdia de Paris ou da Praça Tiradentes. 

Há criatura mais sem miolos que o Largo do Rocio? Devia ser respeitável e austero. Lá, 

Pedro I, trepado num belo cavalo e com um belo gesto, mostra aos povos a carta da 

independência, fingindo dar um grito que nunca deu. Pois bem: não há sujeito mais 

pândego e menos sério do que o velho ex- Largo do Rocio. Os seus sentimentos religiosos 
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oscilam entre a depravação e a roleta. Felizmente, outras redimem a sociedade de pedra e 

cal, pelo seu culto e o seu fervor. A rua Benjamin Constant está neste caso, é entre nós um 

tremendo exemplo de confusão religiosa. Solene, grave, guarda três templos, e parece 

dizer com circunspecção e o ar compenetrado de certos senhores de todos nós conhecidos: 

— Faço as obras do Coração de Jesus, creio em Deus, nas orações, nos bentinhos 

e só não sou positivista porque é tarde para mudar de crença. Mas respeito muito e admiro 

Teixeira Mendes... 

Nós, os homens nervosos, temos de quando em vez alucinações parciais da pele, 

dores fulgurantes, a sensação de um contacto que não existe, a certeza de que chamam por 

nós. As ruas têm os rolos, as casas mal assombradas, e há até ruas possessas, com o diabo 

no corpo. Em S. Luís do Maranhão há uma rua sonâmbula muito menos cacete que a 

ópera célebre do mesmo nome. Essa rua é a Rua de Santa Ana, a lady Macbeth da 

topografia. Deu-se lá um crime horrível. Às dez horas, a rua cai em estado sonambúlico e 

é só gritos, clamores: sangue! sangue! 

Ruas assim ainda mostram o que pensam. Talvez as outras tenham maiores 

delírios, mas são como os homens normais — guardam dentro do cérebro todos os 

pensamentos extravagantes. Quem se atreveria a resumir o que num minuto pensa de mal, 

de inconfessável, o mais honesto cidadão? Entre as ruas existem também as falsas, as 

hipócritas, com a alma de Tartufo e de Iago. Por isso os grandes mágicos do interior da 

África Central, que dos sertões adustos levavam às cidades inglesas do litoral sacos 

d’ouro em pó e grandes macacos tremendos, têm uma cantiga estranha que vale por uma 

sentença breve de Catão: 

 

O di ti a uê, chê 

F’u, a uá ny 

Odé, odá, bi ejô 

Sa lo dê 

 

Sentença que em eubá, o esperanto das hordas selvagens, quer dizer apenas isto: 

rua foi feita para ajuntamentos. Rua é como cobra. Tem veneno. Foge da rua!  

Mas o importante, o grave, é ser a rua a causa fundamental da diversidade dos 

tipos urbanos. Não sei se lestes um curioso livro de E. Demolins, Comment la route crée 

le type social. É uma revolução no ensino da Geografia. “A causa primeira e decisiva da 

diversidade das raças, diz ele, é a estrada, o caminho que os homens seguirem. Foi a 
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estrada que criou a raça e o tipo social. Os grandes caminhos do globo foram, de qualquer 

forma, os alambiques poderosos que transformaram os povos. Os caminhos das grandes 

estepes asiáticas, das tundras siberianas, das savanas da América ou das florestas 

africanas insensivelmente e fatalmente criaram o tipo tártaro-mongol, o lapão-esquimó, o 

pele-vermelha, o índio, o negro”. 

A rua é a civilização da estrada. Onde morre o grande caminho começa a rua, e, 

por isso, ela está para a grande cidade como a estrada está para o mundo. Em embrião, é o 

princípio, a causa dos pequenos agrupamentos de uma raça idêntica. Daí, em muitos sítios 

da terra as aldeias terem o único nome de rua. Quando aumentam e crescem depois, ou 

pela devoção da maioria dos habitantes ou por uma impressão de local, acrescentam ao 

substantivo rua o complemento que das outras as deve diferençar. Em Portugal esse fato é 

comum. Há uma aldeia de setecentos habitantes no Minho que se chama modestamente 

Rua de S. Jorge, uma outra no Douro que é a Rua da Lapela, e existem até uma Rua de 

Cima e uma Rua de Baixo. 

Nas grandes cidades a rua passa a criar o seu tipo, a plasmar o moral dos seus 

habitantes, a inocular-lhes misteriosamente gostos, costumes, hábitos, modos, opiniões 

políticas. Vós todos deveis ter ouvido ou dito aquela frase: 

— Como estas meninas cheiram a Cidade Nova! 

Não é só a Cidade Nova, sejam louvados os deuses! Há meninas que cheiram a 

Botafogo, a Haddock Lobo, a Vila Isabel, como há velhas em idênticas condições, como 

há homens também. A rua fatalmente cria o seu tipo urbano como a estrada criou o tipo 

social. Todos nós conhecemos o tipo do rapaz do Largo do Machado: cabelo à americana, 

roupas amplas à inglesa, lencinho minúsculo no punho largo, bengala de volta, pretensões 

às línguas estrangeiras, calças dobradas como Eduardo VII e toda a snobopolis do 

universo. Esse mesmo rapaz, dadas idênticas posições, é no Largo do Estácio inteiramente 

diverso. As botas são de bico fino, os fatos em geral justos, o lenço no bolso de dentro do 

casaco, o cabelo à meia cabeleira com muito óleo. Se formos ao Largo do Depósito, esse 

mesmo rapaz usará lenço de seda preta, forro na gola do paletot, casaquinho curto e 

calças obedecendo ao molde corrente na navegação aérea — calças à balão. 

Esses três rapazes da mesma idade, filhos da mesma gente honrada, às vezes até 

parentes, não há escolas, não há contatos passageiros, não há academias que lhes 

transformem o gosto por certa cor de gravatas, a maneira de comer, as expressões, as 

ideias — porque cada rua tem um stock especial de expressões, de ideias e de gostos. A 
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gente de Botafogo vai às “primeiras” do Lírico, mesmo sem ter dinheiro. A gente de 

Haddock Lobo tem dinheiro mas raramente vai ao Lírico. Os moradores da Tijuca 

aplaudem Sarah Bernhardt como um prodígio. Os moradores da Saúde amam 

enternecidamente o Dias Braga. As meninas das Laranjeiras valsam ao som das valsas de 

Strauss e de Berger, que lembram os cassinos da Riviera e o esplendor dos kursaals. As 

meninas dos bailes de Catumbi só conhecem as novidades do senhor Aurélio Cavalcante. 

As conversas variam, o amor varia, os ideais são inteiramente outros, e até o namoro, essa 

encantadora primeira fase do eclipse do casamento, essa meia ação da simpatia que se 

funde em desejo, é absolutamente diverso. Em Botafogo, à sombra das árvores do parque 

ou no grande portão, Julieta espera Romeu, elegante e solitária; em Haddock Lobo, 

Julieta garruleia em bandos pela calçada; e nas casas humildes da Cidade Nova, Julieta, 

que trabalhou todo o dia pensando nessa hora fugaz, pende à janela o seu busto formoso... 

Oh! sim, a rua faz o indivíduo, nós bem o sentimos. Um cidadão que tenha 

passado metade da existência na Rua do Pau Ferro não se habitua jamais à Rua Marquês 

de Abrantes! Os intelectuais sentem esse tremendo efeito do ambiente, menos 

violentamente, mas sentem. Eu conheci um elegante barão da monarquia, diplomata em 

perpétua disponibilidade, que a necessidade forçara a aceitar de certo proprietário o 

quarto de um cortiço da Rua Bom Jardim. O pobre homem, com as suas poses à 

Brummell, sempre de monóculo entalado, era o escândalo da rua. Por mais que saudasse 

as damas e cumprimentasse os homens, nunca ninguém se lembrava de o tratar senão com 

desconfiança assustada. O barão sentia-se desesperado e resumira a vida num gozo único: 

sempre que podia, tomava o bonde de Botafogo, acendia um charuto, e ia por ali altivo, 

airoso, com a velha redingote abotoada, a “caramela” de cristal cintilante... Estava no seu 

bairro. Até parece, dizia ele, que as pedras me conhecem! 

As pedras! As pedras são a couraça da rua, a resistência que elas apresentam ao 

novo transeunte. Refleti que nunca pisastes pela primeira vez uma rua de arrabalde sem 

que o vosso passo fosse hesitante como que, inconscientemente, se habituando ao terreno; 

refleti nessas coisas sutis que a vida cria, e haveis de compreender então a razão por que 

os humildes limitam todo o seu mundo à rua onde moram, e por que certos tipos, os tipos 

populares, só o são realmente em determinados quarteirões. 

As ruas são tão humanas, vivem tanto e formam de tal maneira os seus habitantes, 

que há até ruas em conflito com outras. Os malandros e os garotos de uma olham para os 

de outra como para inimigos. Em 1805, há um século, era assim: os capoeiras da Praia 



149 

 

não podiam passar por Santa Luzia. No tempo das eleições mais à navalha que à pena, o 

Largo do Machadinho e a Rua Pedro Américo eram inimigos irreconciliáveis. Atualmente 

a sugestão é tal que eles se intitulam povo. Há o povo da Rua do Senado, o povo da 

Travessa do mesmo nome, o povo de Catumbi. Haveis de ouvir, à noite, um grupo de 

pequenos valentes armados de vara: 

— Vamos embora! O povo da Travessa está conosco. 

É a Rua do Senado que, aliada à Travessa, vai sovar a Rua Frei Caneca... 

Como outrora os homens, mais ou menos notáveis, tomavam o nome da cidade 

onde tinham nascido — Tales de Mileto, Luciano de Samosata, Epicarmo de Alexandria 

— os chefes da capadoçagem juntam hoje ao nome de batismo o nome da sua rua. Há o 

José do Senado, o Juca da Harmonia, o Lindinho do Castelo, e ultimamente, nos fatos do 

crime, tornaram-se célebres dois homens, Carlito e Cardosinho, só temidos em toda a 

cidade, cheia de Cardosinhos e de Carlitos, porque eram o Carlito e o Cardosinho da 

Saúde. Direis que é uma observação puramente local? Não, cem vezes não! Em Paris, a 

Ville-Lumière, os bandos de assassinos tomam frequentemente o nome da rua onde se 

organizaram; em Londres há ruas dos bairros trágicos com esse predomínio, e na própria 

história de Bizâncio haveis de encontrar ruas tão guerreiras que os seus habitantes as 

juntavam ao nome como um distintivo. 

E assim os tipos populares... 

Tive o prazer de conhecer dois desses tipos, em que mais vivamente se 

exteriorizava a influência psicológica da rua: o Pai da Criança e a Perereca. 

O Pai da Criança estava deslocado, na decadência. Esse ser repugnante nascera 

como uma depravação da Rua do Ouvidor. Quando o vi doente, nas tascas da Rua Frei 

Caneca, como já não estava na sua rua, não era mais notável. Os garotos já não riam dele, 

ninguém o seguia, e o nojento sujeito conversava nas bodegas, como qualquer mortal, da 

gatunice dos governos. Só fui descobrir a sua celebridade quando o vi em plena Ouvidor, 

cheio de fitas, vaiado, cuspindo insolências, inconcebível de descaro e de náusea. A 

Perereca, ao contrário. Na Rua do Ouvidor seria apenas uma preta velha. Na Rua Frei 

Caneca era o regalo, o delírio, a extravagância. Os malandrins corriam-lhe ao encalço 

atirando-lhe pedras, os negociantes chegavam às portas, todas as janelas iluminavam-se 

de gargalhadas. E por quê? Porque esses tipos são o riso das ruas e assim como não há 

duas pessoas que riam do mesmo modo não há duas ruas cujo riso seja o mesmo. 
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Se a rua é para o homem urbano o que a estrada foi para o homem social, é claro 

que a preocupação maior, a associada a todas as outras ideias do ser das cidades, é a rua. 

Nós pensamos sempre na rua. Desde os mais tenros anos ela resume para o homem todos 

os ideais, os mais confusos, os mais antagônicos, os mais estranhos, desde a noção de 

liberdade e de difamação — ideias gerais — até a aspiração de dinheiro, de alegria e de 

amor, ideias particulares. Instintivamente, quando a criança começa a engatinhar, só tem 

um desejo: ir para a rua! Ainda não fala e já a assustam: se você for para a rua encontra o 

bicho! Se você sair apanha palmadas! Qual! Não há nada! É pilhar um portão aberto que 

o petiz não se lembra mais de bichos nem de pancadas! Sair só é a única preocupação das 

crianças até uma certa idade. Depois continuar a sair só. E quando já para nós esse prazer 

se usou, a rua é a nossa própria existência. Nela se fazem negócios, nela se fala mal do 

próximo, nela mudam as ideias e as convicções, nela surgem as dores e os desgostos, nela 

sente o homem a maior emoção. 

 

Quando se encontra o amor 

Na rua, sem o saber... 

 

— Ponho-o no olho da rua! brada o pai ao filho no auge da fúria. 

Aí está a rua como expressão da maior calamidade. 

— Você está em casa, venha para a rua se é gente! 

Aí temos a rua indicando sítio livre para a valentia a substituir o campo de torneio 

medieval. 

— É mais deslavado que as pedras da rua! 

Frase em que se exprime uma sem-vergonhice inconcebível. 

— É mais velho que uma rua! 

Conceito talvez errado porque há ruas que morrem moças. 

Às vezes até a rua é a arma que fere e serve de elogio conforme a opinião que dela 

se tem. 

— Ah! minha amiga! Meu filho é muito comportado. Já vai à rua sozinho... 

— Ah! meninas, o filho de d. Alice está perdido! Pois se até anda sozinho na rua! 

E a rua, impassível, é o mistério, o escândalo, o terror... 

Os políticos vivem no meio da rua aqui, na China, em Tombuctu, na França; os 

presidentes de república, os reis, os papas, no pavor de uma surpresa da rua — a bomba, a 
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revolta; os chefes de polícia são os alucinados permanentes das ruas; todos quantos 

querem subir, galgar a inútil e movediça montanha da glória, anseiam pelo juízo da rua, 

pela aprovação da via pública, e há na patologia nervosa uma vasta parte em que se trata 

apenas das moléstias produzidas pela rua, desde a neurastenia até à loucura furiosa. E que 

a rua chega a ser a obsessão em que se condensam todas as nossas ambições. O homem, 

no desejo de ganhar a vida com mais abundância ou maior celebridade, precisava 

interessar à rua. Começou pois fazendo discursos em plena ágora, discursos que, desde os 

tempos mais remotos aos meetings contemporâneos da estátua de José Bonifácio, falam 

sempre de coisas altivas, generosas e nobres. Um belo dia, a rua proclamou a excelente 

verdade: que as palavras leva-as o vento. Logo, nós assustados, imaginamos o homem-

sandwich, o cartaz ambulante; mandamos pregar-lhe, enquanto dorme, com muita goma e 

muita ingenuidade, os cartazes proclamando a melhor conserva, o doce mais gostoso, o 

ideal político mais austero, o vinho mais generoso, não só em letras impressas mas com 

figuras alegóricas, para poupar-lhe o trabalho de ler, para acariciar-lhe a ignorância, para 

alegrá-la. Como se não bastassem o cartaz, a lanterna mágica, o homem-sandwich, 

desveladamente, aos poucos, resolvemos compor-lhe a história e fizemos o jornal — esse 

formidável folhetim-romance permanente, composto de verdades, mentiras, lisonjas, 

insultos e da fantasia dos Gaboriau que somos todos nós... 

Há uma estética da rua, afirmou Bulls. Sim. Há. Porque as atrizes de fama, os 

oradores mais populares, os hércules mais cheios de força, os produtos mais evidentes dos 

blocos comerciais, vivem de procurar agradá-la. Desse orgulho transitório surgiu para a 

rua a glória policroma da arte. O temor de serem esquecidos criou para cada uma a 

roupagem variada, encheu-as como Melusinas de pedra, como fadas cruéis que se teme e 

se satisfaz, de vestidos múltiplos, de cores variegadas, de fanfreluches de papel, da 

ardência fulgurante das montras de cambiantes luzentes; deu-lhes uma perpétua apoteose 

de sacrifício à espera do milagre do lucro ou da popularidade. A estética, a ornamentação 

das ruas, é o resultado do respeito e do medo que lhes temos... 

No espírito humano a rua chega a ser uma imagem que se liga a todos os 

sentimentos e serve para todas as comparações. Basta percorrer a poesia anônima para 

constatar a flagrante verdade. É quase sempre na rua que se fala mal do próximo. 

Folheemos uma coleção de fados. Lá está a ideia: 

Adeus, ó Rua Direita 

Ó Rua da Murmuração. 
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Onde se faz audiência 

Sem juiz nem escrivão. 

 

Aliás muito tímida, como devendo ser cantada por quem tem culpa no cartório. 

Mas, se um apaixonado quer descrever o seu peito, só encontra uma comparação perfeita. 

 

O meu peito é uma rua 

Onde o meu bem nunca passa, 

É a rua da amargura 

Onde passeia a desgraça. 

 

Se sente o apetite de descrever, os espécimens são sem conta. 

 

Na rua do meu amor 

Não se pode namorar: 

De dia, velhas à porta, 

De noite, cães a ladrar. 

 

E é suave lembrar aquele sonhador que, defronte da janela da amada e desejando 

realizar o impossível para lhe ser agradável, só pôde sussurrar esta vontade meiga: 

 

Se esta rua fosse minha 

Eu mandava ladrilhar 

De pedrinhas de brilhante 

Para meu bem passar. 

 

O povo observa também, e diz mais numa quadra do que todos nós a armar o 

efeito de períodos brilhantes. Sempre recordarei um tocador de violão a cantar com 

lágrimas na voz como diante do inexorável destino: 

 

Vista Alegre é rua morta 

A Formosa é feia e brava 

A Rua Direita é torta 

A do Sabão não se lava... 

 

Toda a psicologia das construções e do alinhamento em quatro versos! A rua 

chega a preocupar os loucos. Nos hospícios, onde esses cavalheiros andam doidos por se 

ver cá fora, encontrei planos de ruas ideais, cantores de rua, e um deles mesmo chegou a 

entregar-me um longo poema que começava assim: 
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A rua... 

Cumprida, cumprida, atua... 

Olê! complicada, complicada, alua 

A rua 

Nua! 

 

Essa ideia reflete-se nas religiões, nos livros sagrados, na arte de todos os tempos, 

cada vez mais afiada, cada vez mais sensível. Na literatura atual a rua é a inspiração dos 

grandes artistas, desde Victor Hugo, Balzac e Dickens, até as epopeias de Zola, desde o 

funambulismo de Banville até o humorismo de Mark Twain. Não há um escritor moderno 

que não tenha cantado a rua. Os sonhadores levam mesmo a exagerá-la, e hoje, devido 

certamente à corrente socialista, há toda uma literatura em que a alma das ruas soluça. Os 

poetas refinados levam a mórbida inspiração a cantar os aspectos parciais da rua. Como 

os românticos cantavam os pés, os olhos, a boca e outras partes do corpo das apaixonadas, 

eles cantam o semblante das casas vazias, os revérberos de gás como Rodenbach: 

 

Le dimanche, en semaine, et par tous les temps 

L’un est debout, un autre, il semble, s’agenouille. 

Et chacun se sent seul comme dans une foule. 

Les revérbéres des banlieues 

Sont des cages oú des oiseaux déplient leurs queues. 

 

Os pregões, as calçadas, e houve até um — Mário Pederneiras —que nos deu a 

sutilíssima e admirável psicologia das árvores urbanas: 

 

Com que magoado encanto 

Com que triste saudade 

Sobre mim atua 

Esta estranha feição das árvores da rua. 

E elas são, entretanto, 

A única ilusão rural de uma cidade! 

As árvores urbanas 

São, em geral, conselheiras e frias 

Sem as grandes expansões e as grandes alegrias 

Das provincianas. 

Não têm sequer os plácidos carinhos 

Dessas largas manhãs provinciais e enxutas. 

Nem a orquestra dos ninhos 

Nem a graça vegetal das frutas. 
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Os artistas modernos já não se limitam a exprimir os aspectos proteiformes da rua, 

a analisar traço por traço o perfil físico e moral de cada rua. Vão mais longe, sonham a 

rua ideal, como sonharam um mundo melhor. Williams Morris, por exemplo, imaginou 

nas Novelas de parte alguma a rua socialista e rara, com edifícios magníficos, sem 

mendigos e sem dinheiro. Rimbaud, nas Illuminations, teve a ideia da rua babélica, 

reproduzindo nos edifícios, sob o céu cinzento, todas as maravilhas clássicas da 

arquitetura. Bellamy, no Locking Bockward, já sonhava o agrupamento dos grandes 

armazéns; e hoje, entre essas ruas de sonho, que Gustavo Khan considera as ruas utópicas 

e que talvez se tornem realidade um dia, é o estranho e infernal sulco descrito por Wells 

na História dos tempos futuros, rua em que tudo dependerá de sindicatos formidáveis, em 

que tudo será elétrico, em que os homens, escravos de meia dúzia, serão como os elos de 

uma mesma corrente arrastados pelo trabalho através dos casarões. 

Mas, a quem não fará sonhar a rua? A sua influência é fatal na palheta dos 

pintores, na alma dos poetas, no cérebro das multidões. Quem criou o reclamo? A rua! 

Quem inventou a caricatura! A rua! Onde a expansão de todos os sentimentos da cidade? 

Na rua! Por isso para dar a expressão da dor funda, o grande poeta Bilac fez um dia: 

 

A Avenida assombrada e triste da saudade 

Onde vem passear a procissão chorosa 

Dos órfãos do carinho e da felicidade. 

 

E certo poeta árabe, reconhecendo com a presciência dos vates que só a rua nos 

pode dar a expressão do sofrimento absoluto como da alegria completa, escreveu a 

celebrada Praça do riso ao nascer da aurora; o riso de cristal das crianças, o riso perlado 

das mulheres, o riso grave dos homens a formar um conjunto de tanta harmonia que as 

árvores também riam no canto dos pássaros, e a própria umbela azul do céu se estriava 

d’ouro no imenso riso do sol... 

Neste elogio, talvez fútil, considerei a rua um ser vivo, tão poderoso que consegue 

modificar o homem insensivelmente e fazê-lo o seu perpétuo escravo delirante, e mostrei 

mesmo que a rua é o motivo emocional da arte urbana mais forte e mais intenso. A rua 

tem ainda um valor de sangue e de sofrimento: criou um símbolo universal. Há ainda uma 

rua, construída na imaginação e na dor, rua abjeta e má, detestável e detestada, cuja 

travessia se faz contra a nossa vontade, cujo trânsito é um doloroso arrastar pelo enxurro 

de uma cidade e de um povo. Todos acotovelam-se e vociferam aí, todos, vindos da Rua 
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da Alegria ou da Rua da Paz, atravessando as betesgas do Saco do Alferes ou descendo de 

automóvel dos bairros civilizados, encontram-se aí e aí se arrastam, em lamentações, em 

soluços, em ódio à vida e ao Mundo. No traçado das cidades ela não se ostenta com as 

suas imprecações e os seus rancores. É uma rua esconsa e negra, perdida na treva, com 

palácios de dor e choupanas de pranto, cuja existência se conhece não por um letreiro à 

esquina, mas por uma vaga apreensão, um irredutível sentimento de angústia, cuja 

travessia não se pode jamais evitar. Correi os mapas de Atenas, de Roma, de Nínive ou de 

Babilônia, o mapa das cidades mortas. Termas, canais, fontes, jardins suspensos, lugares 

onde se fez negócio, onde se amou, lugares onde se se cultuaram os deuses — tudo 

desapareceu. Olhai o mapa das cidades modernas. De século em século a transformação é 

quase radical. As ruas são perecíveis como os homens. A outra, porém, essa horrível rua 

de todos conhecida e odiada, pela qual diariamente passamos, essa é eterna como o medo, 

a infâmia, a inveja. Quando Jerusalém fulgia no seu máximo esplendor, já ela lá existia. 

Enquanto em Atenas artistas e guerreiros recebiam ovações, enquanto em Roma a 

multidão aplaudia os gladiadores triunfais e os césares devassos, na rua aflitiva 

cuspinhava o opróbrio e chorava a inocência. Cartago tinha uma rua assim, e ainda hoje 

Paris, New York, Berlim a têm, cortando a sua alegria, empanando o seu brilho, 

enegrecendo todos os triunfos e todas as belezas. Qual de vós não quebrou, 

inesperadamente, o ângulo em arestas dessa rua? Se chorastes, se sofrestes a calúnia, se 

vos sentistes ferido pela maledicência, podereis ter a certeza de que entrastes na obscura 

via! Ah! Não procureis evita-la! Jamais o conseguireis. Quanto mais se procura dela 

sairmais dentro dela se sofre. E não espereis nunca que o mundo melhore enquanto ela 

existir. Não é uma rua onde sofrem apenas alguns entes, é a rua interminável, que 

atravessa cidades, países, continentes, vai de pólo a pólo; em que se alanceiam todos os 

ideais, em que se insultam todas as verdades, onde sofreu Epaminondas e pela qual Jesus 

passou. Talvez que extinto o mundo, apagados todos os astros, feito o universo treva, 

talvez ela ainda exista, e os seus soluços sinistramente ecoem na total ruína, rua das 

lágrimas, rua do desespero — interminável rua da Amargura. 

 

 

 

O QUE SE VÊ NAS RUAS 

Pequenas Profissões 
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O cigano aproximou-se do catraieiro. No céu, muito azul, o sol derramava toda a 

sua luz dourada. Do cais via-se para os lados do mar, cortado de lanchas, de velas 

brancas, o desenho multiforme das ilhas verdejantes, dos navios, das fortalezas. Pelos 

boulevards sucessivos que vão dar ao cais, a vida tumultuária da cidade vibrava num 

rumor de apoteose, e era ainda mais intensa, mais brutal, mais gritada, naquele trecho do 

Mercado, naquele pedaço da rampa, viscoso de imundícies e de vícios. O cigano, de frack 

e chapéu mole, já falara a dois carroceiros moços e fortes, já se animara a entrar numa 

taberna de freguesia retumbante. Agora, pelos seus gestos duros, pelo brilho do olhar, 

bem se percebia que o catraieiro seria a vítima, a vítima definitiva, que ele talvez 

procurasse desde manhã, como um milhafre esfomeado.  

Eduardo e eu caminhamos para a rampa, na aragem fina da tarde que se embebia 

de todos aqueles cheiros de maresia, de gordura, de aves presas, de verduras. O catraieiro 

batia negativamente com a cabeça. 

— Uma calça, apenas uma, em muito bom estado. 

— Mas eu não quero. 

— Ninguém lhe vende mais barato, palavra de honra. E a fazenda? Veja a fazenda. 

Desenrolou com cuidado um embrulho de jornal. De dentro surgiu um pedaço de 

calça cor de castanha. 

— Para o serviço! Dois mil réis, só dois!...Eu tenho família, mãe, esposa, quatro 

filhos menores. Ainda não comi hoje! Olhe, tenho aqui uns anéis...não gosta de anéis? 

O catraieiro ficara, sem saber como, com o embrulho das calças, e o seu gesto 

fraco de negativa bem anunciava que iria ficar também com um dos anéis. O cigano 

desabotoara o frack, cheio de súbito receio. 

— É um anel de ouro que eu achei, ouro legítimo. Vendo barato: oito mil réis 

apenas. Tudo dez mil réis, conta redonda! 

O catraieiro sorria, o cigano era presa de uma agitação estranha, agarrando a 

vítima pelo braço, pela camisa, dando pulos, para lhe cochichar ao ouvido palavras de 

maior tentação; ninguém naquele perpétuo tumulto, ninguém no rumor do estômago da 

cidade, olhava sequer para o negócio desesperado de cigano. Eduardo, que nessa tarde 

passeava comigo, arrastou-me pelo ex-Largo do Paço, costeando o cais até a velha 

estação das barcas. 

— Admiraste aquele negociante ambulante? 
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— Admirei um refinado “vigarista”... 

— Oh! meu amigo, a moral é uma questão de ponto de vista. Aquele cigano faz 

parte de um exército de infelizes, a que as condições da vida ou do próprio temperamento, 

a fatalidade, enfim, arrasta muita gente. Lembras-te de La romera de Santiago, de Velez 

de Guevara? Há lá uns versos que bem exprimem o que são essas criaturas: 

 

Estos son algunos hombres 

De obligaciones, que pasan 

Necesidad, y procuran 

De esta suerte remediarla 

Saliendose a los caminos... 

 

 

É quanto basta como moral. Não sejamos excessivos para os humildes. 

O Rio tem também as suas pequenas profissões exóticas, produto da miséria ligada 

às fábricas importantes, aos adelos, ao baixo comércio; o Rio, como todas as grandes 

cidades, esmiúça no próprio monturo a vida dos desgraçados. Aquelas calças do cigano, 

deram-lhas ou apanhou-as ele no monturo, mas como o cigano não faz outra coisa na sua 

vida senão vender calçar velhas e anéis de plaquê, aí tens tu uma profissão da miséria, ou 

se quiseres, da malandrice — que é sempre a pior das misérias. Muito pobre diabo por aí 

pelas praças parece sem ofício, sem ocupação. Entretanto, coitados! o ofício, as 

ocupações, não lhes faltam, e honestos, trabalhosos, inglórios, exigindo o faro dos cães e 

a argúcia dos repórteres. 

Todos esses pobres seres vivos tristes vivem do cisco, do que cai nas sarjetas, dos 

ratos, dos magros gatos dos telhados, são os heróis da utilidade, os que apanham o inútil 

para viver, os inconscientes aplicadores à vida das cidades daquele axioma de Lavoisier: 

nada se perde na natureza. A polícia não os prende, e, na boêmia das ruas, os desgraçados 

são ainda explorados 

pelos adelos, pelos ferros-velhos, pelos proprietários das fábricas... 

— As pequenas profissões!... É curioso! 

As profissões ignoradas. Decerto não conheces os trapeiros sabidos, os apanha-

rótulos, os selistas, os caçadores, as ledoras de buena dicha. Se não fossem o nosso 

horror, a Diretoria de Higiene e as blagues das revistas de ano, nem os ratoeiros seriam 

conhecidos. 
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— Mas, senhor Deus! é uma infinidade, uma infinidade de profissões sem 

academia! Até parece que não estamos no Rio de Janeiro... 

— Coitados! Andam todos na dolorosa academia da miséria, e, vê tu, até nisso há 

vocações! Os trapeiros, por exemplo, dividem-se em duas especialidades — a dos trapos 

limpos e a de todos os trapos. Ainda há os cursos suplementares dos apanhadores de 

papéis, de cavacos e de chumbo. Alguns envergonham-se de contar a existência 

esforçada. Outros abundam em pormenores e são um mundo de velhos desiludidos, de 

mulheres gastas, de garotos e de crianças, filhos de família, que saem, por ordem dos pais, 

com um saco às costas, para cavar a vida nas horas da limpeza das ruas. 

De todas essas pequenas profissões a mais rara e a mais parisiense é a dos 

caçadores, que formam o sindicato das goteiras e dos jardins. São os apanhadores de 

gatos para matar e levar aos restaurants, já sem pele, onde passam por coelho. Cada gato 

vale dez tostões no máximo. Uma só das costelas que os fregueses rendosos trincam, à 

noite, nas salas iluminadas dos hotéis, vale muito mais. As outras profissões são comuns. 

Os trapeiros existem desde que nós possuímos fábricas de papel e fábricas de móveis. Os 

primeiros apanham trapos, todos os trapos encontrados na rua, remexem o lixo, arrancam 

da poeira e do esterco os pedaços de pano, que serão em pouco alvo papel; os outros têm 

o serviço mais especial de procurar panos limpos, trapos em perfeito estado, para vender 

aos lustradores das fábricas de móveis. As grandes casas desse gênero compram em 

porção a traparia limpa. A uns não prejudica a intempérie, aos segundos a chuva causa 

prejuízos enormes. Imagina essa pobre gente, quando chove, quando não há sol, com o 

céu aberto em cataratas e, em cada rua, uma inundação! 

— Falaste, entretanto, dos sabidos? 

— Ah! os sabidos dedicam-se a pesquisar nos montes de cisco as botas e os 

sapatos velhos, e batem-se por duas botas iguais com fúria, porque em geral só se 

encontra uma desirmanada. Esses infelizes têm preço fixo para o trabalho, uma tarifa 

geral combinada entre os compradores, os italianos remendões. Um par de botas, por 

exemplo, custa quatrocentos réis, um par de sapatos duzentos réis. As classes pobres 

preferem as botas aos sapatos. Uma bota só, porém, não se vende por mais de cem réis. 

— Mas é bem pago! 

— Bem pago? Os italianos vendem as botas, depois de consertadas, por seis e sete 

mil réis! E o mesmo que acontece aos molambeiros ambulantes como o cigano que 

acabamos de ver: os belchiores compram as roupas para vendê-las com quatrocentos por 
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cento de lucro. Há ainda os selistas e os ratoeiros. Os selistas não são os mais 

esquadrinhadores, os agentes sem lucro do desfalque para o cofre público e da 

falsificação para o burguês incauto. Passam o dia perto das charutarias pesquisando as 

sarjetas e as calçadas à cata de selos de maços de cigarros e selos com anéis e os rótulos 

de charutos. Um cento de selos em perfeito estado vende-se por duzentos réis. Os das 

carteiras de cigarros têm mais um tostão. Os anéis dos charutos servem para vender uma 

marca por outra nas charutarias e são pagos cem por 200 réis. Imagina uns cem selistas à 

cata de selos intactos das carteirinhas e dos charutos; avalia em 5% os selos perfeitos de 

todos os maços de cigarros e de todos os charutos comprados neste país de fumantes; e 

calcula, após este pequeno trabalho de estatística, em quanto é defraudada a fazenda 

nacional diariamente só por uma das pequenas profissões ignoradas. 

— Gente pobre a morrer de fome, coitados... 

— Oh! não. O pessoal que se dedica ao ofício não se compõe apenas do doloroso 

bando de pés descalços, da agonia risonha dos pequenos mendigos. Trabalham também 

na profissão os malandros de gravata e roupa alheia, cuja vida passa em parte nos 

botequins e à porta das charutarias. 

— E é rendoso? 

— Rendoso, propriamente, não; mas os selistas contam com o natural sentimento 

de todos os seres que, em vez de romper, preferem retirar o selo do charuto e rasgar a 

parte selada das carteirinhas sem estragar o selo. 

— Mas os anéis dos charutos? 

— Oh! isso então é de primeiríssima. Os selistas têm lugar certo para vender os 

rótulos dos charutos Bismarck — em Niterói, na Travessa do Senado. Há casas que 

passam caixas e caixas de charutos que nunca foram dessa marca. A mais nova, porém, 

dessas profissões, que saltam dos ralos, dos buracos, do cisco da grande cidade, é a dos 

ratoeiros, o agente de ratos, o entreposto entre as ratoeiras das estalagens e a Diretoria de 

Saúde. Ratoeiro não é um cavador, é um negociante. Passeia pela Gamboa, pelas 

estalagens da Cidade Nova, pelos cortiços e bibocas da parte velha da urbs, vai até ao 

subúrbio, tocando uma cornetinha com a lata na mão. Quando está muito cansado, senta-

se na calçada e espera tranquilamente a freguesia, soprando de espaço a espaço no 

cornetim. 

Não espera muito. Das rótulas há quem os chame; à porta das estalagens afluem 

mulheres e crianças. 
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— Ó ratoeiro, aqui tem dez ratos! 

— Quanto quer? 

— Meia pataca. 

— Até logo! 

— Mas, ô diabo, olhe que você recebe mais do que isso por um só lá na Higiene. 

— E o meu trabalho? 

— Uma figa! Eu cá não vou na história de micróbio no pêlo do rato. 

— Nem eu. Dou dez tostões por tudo. Serve? 

— Heim? 

— Serve? 

— Rua! 

— Mais fica! 

E quando o ratoeiro volta, traz o seu dia fartamente ganho... 

Tínhamos parado à esquina da Rua Fresca. A vida redobrava aí de intensidade, 

não de trabalho, mas de deboche. 

Nos botequins, fonógrafos roufenhos esganiçavam canções picarescas; numa 

taberna escura com turcos e fuzileiros navais, dois violões e um cavaquinho repinicavam. 

Pelas calçadas, paradas às esquinas, à beira do quiosque, meretrizes de galho de arruda 

atrás da orelha e chinelinho na ponta do pé, carregadores espapaçados, rapazes de camisa 

de meia e calça branca bombacha com o corpo flexível dos birbantes, marinheiros, 

bombeiros, túnicas vermelhas e fuzileiros — uma confusão, uma mistura de cores, de 

tipos, de vozes, onde a luxúria crescia. 

De repente o meu amigo estacou. Alguns metros adiante, na Rua Fresca, um rapaz 

doceiro arriara a caixa, e sentado num portal, entregava o braço aos exercícios de um 

petiz da altura de um metro. Junto ao grupo, o cigano, com outro embrulho, falava. 

— Vês? Aquele pequeno é marcador, faz tatuagens, ganha a sua vida com três 

agulhas e um pouco de graxa, metendo coroas, nomes e corações nos braços dos 

vendedores ociosos. O cigano molambeiro aproveita o estado de semi-dor e semi-inércia 

do rapaz para lhe impingir qualquer um dos seus trapos... um psicólogo, como todos os da 

sua raça, psicólogo como as suas irmãs que leem a buena dicha por um tostão e amam por 

dez com consentimento deles. 

Oh! essas pequenas profissões ignoradas, que são partes integrantes do mecanismo 

das grandes cidades! 
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O Rio pode conhecer muito bem a vida do burguês de Londres, as peças de Paris, 

a geografia da Manchúria e o patriotismo japonês. A apostar, porém, que não conhece 

nem a sua própria planta, nem a vida de toda essa sociedade, de todos esses meios 

estranhos e exóticos, de todas as profissões que constituem o progresso, a dor, a miséria 

da vasta Babel que se transforma. E entretanto, meu caro, quanto soluço, quanta ambição, 

quanto horror e também quanta compensação na vida humilde que estamos a ver. 

 

Estos son algunos hombres 

De obligaciones, que pasan 

Necesidad, y procuran 

De esta suerte remediarla 

Saliendose a los caminos... 

 

 

Mas o meu amigo não continuou o fio luminoso de sua filosofia. O catraieiro 

apareceu rubro de cólera, e sutilmente cosia-se com as paredes, ao aproximar-se do 

cigano. 

De repente deu um pulo e caiu-lhe em cima de chofre. 

— Apanhei-te, gatuno! 

O cigano voltara-se lívido. Ao grito do catraieiro acudiam, numa sarabanda de 

chinelas, fúfias, rufiões, soldados, ociosos, vendedores ambulantes. 

— Gatuno! Então vendes como ouro um anel de plaquet? Espera que te vou 

quebrar os queixos. — Sacudiu-o, atirou-o no ar para apanhá-lo com uma bofetada. O 

cigano porém caiu num bolo, distendeu-se e partiu como um raio por entre a aglomeração 

da gentalha, que ria. O catraieiro, mais corpulento, mais pesado, precipitou-se também. 

Os vagabundos, com o selvagem instinto da caça, que persiste no homem, 

acompanharam-no. E pelos boulevards, onde se acendiam os primeiros revérberos, à 

disparada entre os squares sucessivos, a ralé dos botequins, aos gritos, deitou na 

perseguição do pobre cigano molambeiro, da pobre profissão ignorada, que, como todas 

as profissões, tem também malandros. 

Então Eduardo sentenciou. 

— Tu não conhecias as pequenas profissões do Rio. A vida de um pobre sujeito 

deu-te todos esses úteis conhecimentos. Mas, se esse pobre sujeito não fosse um 

malandro, não conhecerias da profissão até mesmo os birbantes. 
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A moral é uma questão de ponto de vista. Para julgar os homens basta a gente 

defini-los segundo os seus sucessivos estados. Se te aprouver definir os profissionais 

humildes pela tua última impressão, emprega os mesmos versos de Guevara com uma 

pequena modificação: 

 

Estos son algunos hombres 

De obligaciones, que pasan 

Necesidad, y procuran 

De esta suerte remediarla 

Corriendo por los caminos... 

Como se Ouve a Missa do “Galo” 

 

A missa do “galo” não começa precisamente à meia-noite e não tem a obrigação 

de acabar antes de uma da manhã. A missa só, sem galo, o divino sacrifício de que os 

casuístas espanhóis do século XIII faziam a anatomia — talvez tivesse em tempos 

remotos uma hora precisa, exata, confirmada pelo dogma. O galo, porém, varia e canta, 

ou adiantado ou com atraso. Ora, o chamar a missa do Natal de Cristo missa do galo é 

ainda um costume latino. Os romanos contavam as horas com uma certa poesia. Logo 

depois da media nocte, chamavam eles ao tempo gallicinium, hora em que o galo começa 

a cantar. A missa realizada, assim, após a media nocte, ficou sendo a missa do galo, e é 

ainda o velho e desusado gallicinium que se recorda quando os sacerdotes levantam a 

hóstia nos altares, e de capoeira em capoeira, sonoro e 

glorioso, se propaga o diálogo dos galos: Cristo nasceu! Onde? Em Belém... 

Eu estava exatamente defronte da igreja de Santana, dispondo de um automóvel 

possante. Era a mais que alegre hora da meia-noite que alguns temperamentos românticos 

ainda julgam sinistra. Aquele trecho da cidade tinha um aspecto festivo, um estranho 

aspecto de anormalidade. Das ruas laterais vindo em fila famílias da Cidade Nova, 

primeiro as crianças, depois as mocinhas, às vezes ladeadas de mancebos amáveis, depois 

as matronas agasalhadas em fichus; vinham marchando como quem vai para a ceifa, 

grossos machacares, de chapelão e casaco grosso; vinham gingando negrinhas de vestido 

gomado; “cabras” de calça bombacha, velhas pretas embrulhadas em xales. Era como 

uma série de procissões em que as irmandades se 

separavam segundo as classes. No adro, repleto, havia uma mistura de populaça em festa. 

Grupos de rapazes berravam graças, bondes paravam despejando gente, vendedores 
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ambulantes apregoavam doces e comestíveis; todos os rostos abriam-se em fraterna 

alegria, e naquela sarabanda humana, naquele vozear estonteante, uma nota predominava 

— a do namoro. Os rapazes estavam ali para namorar, para aproveitar a ocasião. Os 

encontros tinham sido de antemão combinados. Quando um grupo familiar encontrava um 

rapaz o — oh! seu Antenor! Também por aqui! a resposta: oh! d. Belinha, então também 

veio!— soavam como quem diz: oh! não faltaste... Havia de resto pares de braço dado, 

meninas que murmuravam frases ao lado dos mocetões, sob o olhar protetor das 

mamães... A missa era um alegre pretexto e, se na classe burguesa o namoro tinha uma 

cor tão suave, nas outras irmandades o entusiasmo era maior. Entrei no templo atrás de 

um grupo de mocinhos entusiasmados, um dos quais teimava que havia de apertar, 

enquanto outro, com uma carta de alfinetes, asseverava estar disposto a pregar alguns 

pares. O grupo ria, a igreja estava repleta, quente, ardendo na nave de humanidade pouco 

crente, ardendo de doçura superior nas velas dos altares. Mocinhas irrequietas, rindo, 

abriam passagem; rapazes lamentavelmente espirituosos estabeleciam o arrocho, 

empurrando o corpo como quem vai dançar o cakewalk e pretalhões de pastinhas, 

erguendo alto os chapéus de palha, violentavam a massa com os cotovelos para chegar ao 

altar-mor. No ar parado um sino bateu. Houve uma interjeição prolongada da multidão, ia 

começar a missa. Era a missa do galo nos bairros...  

Saí suando, tomei o automóvel, nervoso. Ao lado da máquina, na aglomeração, 

uma voz de mulher fez de repente: 

— Ai! 

— Que é? que foi? bradou um vozeirão formidável. 

— Cocoricó! cantou um gaiato. 

E entre as gargalhadas de mofa escandalosa, o automóvel rodou. 

Parei na catedral. A enchente era tão colossal que havia gente até na rua. 

O templo ardia em luzes. De fora viam-se os sacerdotes de sobrepeliz dourada, a 

candelária luminosa, os santos, e toda a igreja vibrava das graves harmonias do órgão, 

realçadas por um coro abaritonado. A turba tinha outro aspecto. Senhoras de chapéu, 

cavalheiros sempre com esse amável ar conquistador que o homem se arroga nas festas 

públicas, de mistura com fuzileiros navais, marinheiros alcoolizados, caixeirinhos do 

comércio de roupa nova e com os olhos cheios de sono. 

Toda essa gente conseguia entrar e sair, fazer como um torvelinho à porta, onde 

duas senhoras vestidas de negro, esticando uma sacola, diziam maquinalmente: — para a 
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cera! para a cera! Ninguém dava, ninguém se ralava. O sopro de excitação dos sentidos 

parecia recrudescido pelo sopro musical do órgão. Figuras que saíam da igreja vinham 

algumas congestas; as que entravam tinham uma violência aguçada no olhar. Na rua, 

como que farejando, sujeitos iam e vinham entre os grupos de malandros ébrios, de 

negros de capa no braço com um ar de copeiros de casa rica, de mulheres conversadeiras. 

Encontro um repórter de jornal. 

— Oh! Tu também! Que pândega, filho! Mas espera... 

Indagou com o olhar a rua, sorriu, apertou-me o braço, apressado: 

— Até logo. 

Dou de frente com um bando de gente de teatro. Uma das atrizes assegura: 

— Estou com os braços doendo... 

E logo depois, deixando a atriz, encontro o protetor. 

— Viste-a por aí? Olha só aquela família com crianças. Só nesta terra! Eu não! 

Ceei com meus filhos: às dez horas tudo na cama, e às onze deixei de ser pai-de-família. 

— Muito bem. 

Era a missa do galo na cidade... Que tinha eu? Desgosto? Tristeza? Dor de cabeça? 

Sei lá! Despedi-me do ex-pai-de-família, tomei de novo o automóvel que logo deslizou 

pela Rua da Assembleia para cair numa vertiginosa carreira pela Avenida Central. 

— Que é aquilo? 

— É a missa do convento da Ajuda. 

Saltei. A rua estava negra de gente. Os focos elétricos da Avenida mais de sombra 

enchiam aquele canto — a porta tão triste onde a turba se acotovelava. 

Um sujeito valente pisou três ou quatro pés, barafustou. Acompanhei-o. Era a 

missa lá dentro imersa em tristeza infinda. Até os altares pareciam mais agourentos, até as 

imagens guardavam na face uma dor mais amarga. E a missa trespassava a alma, porque, 

enquanto o sacerdote ia e vinha no altar, por trás, na sombra, perpetuamente na sombra, 

morta, enterrada, perdida para o mundo, a voz das monjas varava o ar como o som de um 

cristal quebrado, retorcia-se no sacrifício do louvor do deus que nascera de um seio 

humano, espiralava como uma contorção histérica, soluçava cantando... 

Ia mais adiante, mas na minha frente um latagão bocejou: 

— Que cacetada! 

— É verdade, vamo-nos, respondeu a companheira. 

— Ainda temos tempo de ir a Copacabana. 
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Consultou o relógio e começou a sair, imprimindo tal movimento à massa de 

gente, que eu, com outros mais, de recuar tanto, me achei de novo na porta triste e 

humilde. 

— Ó José, vamos a Copacabana? 

— Anda daí. 

Copacabana devia ser divertido. Tomei de novo o automóvel e disse ao chofer: 

— Para Copacabana. 

Naquele delicioso percurso da Avenida Beira-Mar, toda ensopada de luz elétrica, 

outros automóveis de toldo arriado, outros carros, outras conduções corriam na mesma 

direção. 

Homens espapaçados nas almofadas davam vivas, mulheres de grandes chapéus 

estralejavam risos, era uma estrepitosa e inédita corrida para Cítera. Quando, no fim da 

avenida, os automóveis seguiram pelas antigas ruas, cada encontro de bonde era uma 

catástofre. Os tramways, apesar de comboiarem três carros, iam com gente até aos 

tejadilhos, e essa gente furiosa, numa fúria que lembrava bem a vertigem de Dionísios, 

berrava, apostrofava, atirava bengaladas num despejo de corpos e de conveniências. 

Entretanto, pelas mesmas ruas, a corrida aumentava e era uma disparada louca entre 

vociferações, sons de corneta, tren-ten-tens de bondes, estalar de chicote. Quando 

passamos o túnel num fracasso de metralha e demos nos campos de Copacabana, a 

velocidade foi vertiginosa, e era apenas vagamente que se divisavam, fugindo à sanha dos 

fon-fons, ao estrépito das rodas, a linha de fiéis da redondeza marginando o capinzal e, à 

esquerda, num diadema de estrelas, a iluminação da Igrejinha. Recostei-me. O automóvel 

saltava como um orango ébrio, no piso mau. De repente fez uma curva e entrou numa rua 

cheia de gente, de carros, de outros automóveis. Estávamos no grande sítio. 

— É aqui? 

— É. 

Cerca de três mil pessoas — pessoas de todas as classes, desde a mais alta e a mais 

rica à mais pobre e à mais baixa, enchia aquele trecho, subia promontório acima. E o 

aspecto era edificante. Grupos de rapazes apostavam em altos berros subir à igreja pela 

rocha; mulheres em desvario galgavam a correr por outro lado, patinhando a lama 

viscosa. Todos os trajes, todas as cores se confundiam num amálgama formidável, todos 

os temperamentos, todas as taras, todos os excessos, todas as perversões se entrelaçavam. 

Quis notar o elemento predominante. Num trecho havia mais pretas com soldados. 
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Adiante logo, o domínio era de gente de serviço braçal, um pouco mais longe a tropa se 

fazia de rapazelhos do comércio e, se dávamos um passo, outro grupo de mocinhas com 

senhores conquistadores se nos antolhava. Todo esse pessoal gritava. 

Logo na subida encontrei um meninote engolindo uns restos de vinho do Porto 

pelo gargalo da garrafa. Em meio do caminho um grupo do Clube dos Democráticos, de 

guardachuva branco e preto, tocava guitarras e assobios. 

De todos os lados partiam cantos de galo. Os cocoricós clássicos vinham finos, 

grossos, roufenhos, em falsete: — Cocoricó! Cocoricô! 

—Já ouviste cantar o galo? 

— Pois hoje não é a missa dele? 

— Cocoricó! pega ele pra capar! 

— Pega! 

A igrejinha estava toda iluminada exteriormente à luz elétrica. Defronte de sua 

fachada lateral haviam armado um botequim. A turba arfava aí, presa entre a bodega e o 

templo. Quando eu passei, porém, a bodega fora devorada e bebida. Os caixeiros tinham 

trepado para os balcões no desejo de apreciar a cena. Fiz um violento esforço para entrar 

na igreja. À porta havia uma verdadeira luta e dentro ninguém se podia mexer. Divisei 

apenas como indicação humilde do dia — um presepe no lado esquerdo, um presepe com 

pano de fundo representando fielmente um trecho de Cascadura, e estava assim 

embebido, quando de repente estalou o rolo, o rolo rápido e habitual. Um sujeito apanhara 

uma bengalada, levantara o guarda-chuva, uma menina gritara: — nunca mais venho à 

missa! E no roldão da turba medrosa, de novo caí na ladeira, ouvindo os cocoricós, as 

chufas, as graças sórdidas: 

— Pega pra capar! Cocoricó! Já ouviste o galo? 

No céu cor de chumbo, ameaçador de temporais, espocavam girândolas de 

foguetes. E todo aquele trecho, mais aquecido, mais feroz, mais cheio de gente redobrava 

de deboche, de frenesi pândego, de loucura, quebrando copos, cantando, assobiando, 

praguejando, ganindo. 

Atirei-me dentro do automóvel, exausto. A máquina disparou outra vez, lutando 

agora contra a massa dos carros, dos automóveis, dos tramways que chegavam. 

— Onde é a Lapa do Desterro? 

— Quer ir lá? É uma igreja de gente pobre. E na Lapa. 

— Pois vamos lá. 
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O automóvel quebrou pela Rua da Lapa, parou defronte da velha igreja. Eram duas 

horas da manhã. Havia à porta a mesma matula de homens endomingados à espera da 

conquista, a mesma sarabanda de sirigaitas. Entrei. O tapete do templo, velho, 

esfarripado, tinha por cima, em alguns trechos, folhas de mangueira. No altar-mor, dos 

lados, entre panos azuis, ardiam dois bicos auer, e aquela luz azul como transfigurava o 

retábulo, os acessórios, os ouros despolidos. A concorrência era menor, na nave, mulheres 

de xale formavam roda conversando. Andei por ali tristemente. Ao sair, porém, vi de 

joelhos um homem. 

De joelhos? Na missa do galo? Deus! Quem seria aquele pobre coitado? 

Aproximei-me. Era um rapaz — teria no máximo vinte anos. Ao lado o seu chapelão de 

coco repousava junto à grossa bengala. No seu corpo ajustava-se demais um grosso fato 

de inverno aldeão. De mãos postas, a face ingênua voltada para o altar, esse ser, numa 

noite báquica, era tão anormal, tão extraordinário, que eu cheguei bem perto, olhei bem, 

fui ao ponto de curvar-me para lhe espiar os olhos. O pobre sobressaltou-se. 

— Meu senhor! 

— Que está você a fazer aí? 

— Que estava? Ah? perdão... Estava a rezar, estava a pedir ao Menino Deus que 

dê saudinha aos pais lá na terra e que me proteja. 

— Donde é você? 

— Saberá V. Sa que do Douro, sim senhor. 

Falava de joelhos, a sorrir para mim; pobre alma ingênua e pura de aldeia, pobre 

alma que se ia putrefazer na grande cidade, único coração que adorara Deus entre as dez 

mil pessoas vistas por mim! 

Oh! Tive um ímpeto, o desejo de abraçá-lo, a sensação de quem, após uma longa 

desilusão, sente viva no abismo fundo a flor maravilhosa. Mas já em torno se fazia roda 

de ociosos, já um sujeito surgira com um riso de troça. 

— Pois faz muito bem. Adeus. 

— Adeus, meu senhor! 

— E continuou — ó coisa incrível!— de joelhos, voltado para Deus, lembrando a 

sua aldeia, lembrando os paizinhos, pedindo o bem — enquanto pela cidade inteira as 

ceatas e as pândegas desencadeavam os ímpetos desaçaimados...  
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TRÊS ASPECTOS DA MISÉRIA 

As Mariposas do Luxo 

 

— Olha, Maria... 

— É verdade! Que bonito! 

As duas raparigas curvam-se para a montra, com os olhos ávidos, um vinco 

estranho nos lábios. 

Por trás do vidro polido, arrumados com arte, entre estatuetas que apresentam 

pratos com bugigangas de fantasia e a fantasia policroma de coleções de leques, os 

desdobramentos das sedas, das plumas, das guipures, das rendas. 

É a hora indecisa em que o dia parece acabar e o movimento febril da Rua do 

Ouvidor relaxa-se, de súbito, como um delirante a gozar os minutos de uma breve 

acalmia. Ainda não acenderam os combustores, ainda não ardem a sua luz galvânica os 

focos elétricos. Os relógios acabaram de bater, apressadamente, seis horas. Na artéria 

estreita cai a luz acinzentada das primeiras sombras — uma luz muito triste, de saudade e 

de mágoa. Em algumas casas correm com fragor as cortinas de ferro. No alto, como o teto 

custoso do beco interminável, o céu, de uma pureza admirável, parecendo feito de 

esmaltes translúcidos superpostos, rebrilha, como uma joia em que se tivessem fundido o 

azul de Nápoles, o verde perverso de Veneza, os ouros e as pérolas do Oriente. 

Já passaram as professional beauties, cujos nomes os jornais citam; já voltaram da 

sua hora de costureiro ou de joalheiro as damas do alto tom; e os nomes condecorados da 

finança e os condes do Vaticano e os rapazes elegantes e os deliciosos vestidos claros 

airosamente ondulantes já se sumiram, levados pelos “autos”, pelas parelhas fidalgas, 

pelos bondes burgueses. A rua tem de tudo isso uma vaga impressão, como se estivesse 

sob o domínio da alucinação, vendo passar um préstito que já passou. Há um hiato na 

feira das vaidades: sem literatos, sem poses, sem flirts. Passam apenas trabalhadores de 

volta da faina e operárias que mourejaram todo o dia. 

Os operários vêm talvez mal-arranjados, com a lata do almoço presa ao dedo 

mínimo. Alguns vêm de tamancos. Como são feios os operários ao lado dos mocinhos 

bonitos de ainda há pouco! Vão conversando uns com os outros, ou calados, metidos com 
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o próprio eu. As raparigas ao contrário: vêm devagar, muito devagar, quase sempre duas a 

duas, parando de montra em montra, olhando, discutindo, vendo. 

— Repara só, Jesuína. 

— Ah! Minha filha. Que lindo!... 

Ninguém as conhece e ninguém nelas repara, a não ser um ou outro caixeiro em 

mal de amor ou algum pícaro sacerdote de conquistas. 

Elas, coitaditas! passam todos os dias a essa hora indecisa, parecem sempre 

pássaros assustados, tontos de luxo, inebriados de olhar. Que lhes destina no seu mistério 

a vida cruel? Trabalho, trabalho; a perdição, que é a mais fácil das hipóteses; a 

tuberculose ou o alquebramento numa ninhada de filhos. Aquela rua não as conhecerá 

jamais. Aquele luxo será sempre a sua quimera. 

São mulheres. Apanham as migalhas da feira. São as anônimas, as fulanitas do 

gozo, que não gozam nunca. E então, todo dia, quando céu se rocalha de ouro e já andam 

os relógios pelas seis horas, haveis vê-las passar, algumas loiras, outras morenas, quase 

todas mestiças. A idade dá-lhes a elasticidade dos gestos, o jeito bonito do andar e essa 

beleza passageira que chamam — do diabo. Os vestidos são pobres: saias escuras sempre 

as mesmas; blusa de chitinha rala. Nos dias de chuva um parágua e a indefectível 

pelerine. Mas essa miséria é limpa, escovada. As botas brilham, a saia não tem uma 

poeira, as mãos foram cuidadas. Há nos lóbulos de algumas orelhas brincos simples, 

fechando as blusas lavadinhas, broches “montana”, donde escorre o fio de uma 

chatelaine. 

Há mesmo anéis — correntinhas de ouro, pedras que custam barato; coralinas, 

lápis-lazúli, turquesas falsas. Quantos sacrifícios essa limpeza não representa? Quantas 

concessões não atestam, talvez, os modestos pechisbeques! 

Elas acordaram cedo, foram trabalhar. Voltam para o lar sem conforto, com todas 

as ardências e os desejos indomáveis dos vinte anos. A rua não lhes apresenta só o amor, 

o namoro, o desvio... Apresenta-lhes o luxo. E cada montra é a hipnose e cada rayon de 

modas é o foco em torno do qual reviravolteiram e anseiam as pobres mariposas. 

— Ali no fundo, aquele chapéu... 

— O que tem uma pluma? 

— Sim, uma pluma verde... Deve ser caro, não achas? 

São duas raparigas, ambas morenas. A mais alta alisa instintivamente os bandós, 

sem chapéu, apenas com pentes de ouro falso. A montra reflete-lhe o perfil entre as 
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plumas, as rendas de dentro; e enquanto a outra afunda o olhar nos veludos que realçam 

toda a espetacularização do luxo, enquanto a outra sofre aquela tortura de Tântalo, ela 

mira-se, afina com as duas mãos a cintura, parece pensar coisas graves. Chegam, porém, 

mais duas. A pobreza feminina não gosta dos flagrantes de curiosidade invejosa. O par 

que chega, por último, pára hesitante. A rapariga alta agarra o braço da outra: 

— Anda daí! Pareces criança. 

— Que véus, menina! que véus!... 

— Vamos. Já escurece. 

Param, passos adiante, em frente às enormes vitrinas de uma grande casa de 

modas. As montras estão todas de branco, de rosa, de azul; desdobram-se em sinfonias de 

cores suaves e claras, dessas cores que alegram a alma. E os tecidos são todos leves — 

irlandas, guipures, pongées, rendas. Duas bonecas de tamanho natural — as deusas do 

“Chiffon” nos altares da frivolidade — vestem com uma elegância sem par; uma de 

branco, robe Empire; outra de rosa, com um chapéu cuja pluma negra deve custar talvez 

duzentos mil réis. 

Quanta coisa! quanta coisa rica! Elas vão para a casa acanhada jantar, aturar as 

rabugices dos velhos, despir a blusa de chita — a mesma que hão de vestir amanhã... E 

estão tristes. São os pássaros sombrios no caminho das tentações. Morde-lhes a alma a 

grande vontade de possuir, de ter o esplendor que se lhes nega na polidez espelhante dos 

vidros. 

Por que pobres, se são bonitas, se nasceram também para gozar, para viver? 

Há outros pares gárrulos, alegres, doidivanas, que riem, apontam, esticam o dedo, 

comentam alto, divertem-se, talvez mais felizes e sempre mais acompanhadas. O par 

alegre entontece diante de uma casa de flores, vendo as grandes corbeilles, o arranjo sutil 

das avencas, dos cravos, das angélicas, a graça ornamental dos copos de leite, o horror 

atraente das parasitas raras. 

— Sessenta mil réis aquela cesta! Que caro! Não é para enterro, pois não? 

— Aquilo é para as mesas. Olhe aquela florzinha. Só uma, por vinte mil réis. 

— Você acha que comprem? 

— Ora, para essas moças... os homens são malucos. 

As duas raparigas alegres encontram-se com as duas tristes defronte de uma casa 

de objetos de luxo, porcelanas, tapeçarias. Nas montras, com as mesmas atitudes, as 

estátuas de bronze, de prata, de terracota, as cerâmicas de cores mais variadas repousam 
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entre tapetes estranhos, tapetes nunca vistos, que parecem feitos de plumas de chapéu. 

Que engraçado! Como deve ser bom pôr os pés na maciez daquela plumagem! As quatro 

trocam ideias. 

— De que será? 

A mais pequena lembra perguntar ao caixeiro, muito importante, à porta. As outras 

tremem. 

— Não vá dar uma resposta má... 

— Que tem? 

Hesita, sorri, indaga: 

— O senhor faz favor de dizer... Aqueles tapetes?... 

O caixeiro ergue os olhos irônicos. 

— Bonitos, não é? São de cauda de avestruz. Foram precisos quarenta avestruzes 

para fazer o menor. A senhora deseja comprar? 

Ela fica envergonhadíssima; as outras também. Todas riem tapando os lábios com 

o lenço, muito coradas e muito nervosas. 

Comprar! Não ter dinheiro para aquele tapete extravagante parece-lhes ao mesmo 

tempo humilhante e engraçado. 

— Não, senhor, foi só para saber. Desculpe... 

E partem. Seguem como que enleadas naquele enovelamento de coisas capitosas 

— montras de rendas, montras de perfumes, montras toilettes, montras de flores — a 

chamá-las, a tentá-las, a entontecê-las com corrosivo desejo de gozar. Afinal, param nas 

montras dos ourives. Toda a atmosfera já tomou um tom de cinza escuro. Só o céu de 

verão, no alto, parece um dossel de paraíso, com o azul translúcido a palpitar uma luz 

misteriosa. Já começaram a acender os combustores na rua, já as estrelas de ouro ardem 

no alto. A rua vai de novo precipitar-se no delírio. 

Elas fixam a atenção. Nenhuma das quatro pensa em sorrir. A joia é a suprema 

tentação. A alma da mulher exterioriza-se irresistivelmente diante dos adereços. Os olhos 

cravam-se ansiosos, numa atenção comovida que guarda e quer conservar as minúcias 

mais insignificantes. A prudência das crianças pobres fá-las reservadas. 

— Oh! aquelas pedras negras! 

— Três contos! 
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Depois, como se ao lado um príncipe invisível estivesse a querer recompensar a 

mais modesta, comentam as joias baratas, os objetos de prata, as bolsinhas, os broches 

com corações, os anéis insignificantes. 

— Ah! se eu pudesse comprar aquele! 

— É só quarenta e cinco! E aquele reloginho, vês? de ouro... 

Mas, lá dentro, o joalheiro abre a comunicação elétrica, e de súbito, a vitrina, que 

morria na penumbra, acende violenta, crua, brutalmente, fazendo faiscar os ouros, cintilar 

os brilhantes, coriscar os rubis, explodir a luz veludosa das safiras, o verde das 

esmeraldas, as opalas, os esmaltes, o azul das turquesas. Toda a montra é um tesouro no 

brilho cegador e alucinante das pedrarias. 

Elas olham sérias, o peito a arf  ar. Olham muito tempo e, ali, naquele trecho de 

rua civilizada, as pedras preciosas operam, nas sedas dos escrínios, os sortilégios cruéis 

dos antigos ocultistas. As mãozinhas bonitas apertam o cabo da sombrinha como 

querendo guardar um pouco de tanto fulgor; os lábios pendem no esforço da atenção; um 

vinco ávido acentua os semblantes. Onde estará o príncipe encantador? Onde estará o 

velho d. João? 

Um suspiro mais forte — a coragem da que se libertou da hipnose — fá-las 

despegar-se do lugar. É noite. A rua delira de novo. À porta dos cafés e das confeitarias, 

homens, homens, um estridor, uma vozeria. Já se divisam perfeitamente as pessoas no 

Largo de S. Francisco — onde estão os bondes para a Cidade Nova, para a Rua da 

América, para o Saco. Elas tomam um ar honesto. Os tacões das botinas batem no asfalto. 

Vão como quem tem pressa, como quem perdeu muito tempo. 

Da Avenida Uruguaiana para diante não olham mais nada, caladas, sem 

comentários. 

Afinal chegam ao Largo. Um adeus, dois beijos, “até amanhã!”. Até amanhã! Sim, 

elas voltarão amanhã, elas voltam todo dia, elas conhecem nas suas particularidades todas 

as montras da feira das tentações; elas continuarão a passar, à hora do desfalecimento da 

artéria, mendigas do luxo, eternas fulanitas da vaidade, sempre com a ambição 

enganadora de poder gozar as joias, as plumas, as rendas, as flores. 

Elas hão de voltar, pobrezinhas — porque a esta hora, no canto do bonde, tendo 

talvez ao lado o conquistador de sempre, arfa-lhes o peito e têm as mãos frias com a ideia 

desse luxo corrosivo. Hão de voltar, caminho da casa, parando aqui, parando acolá, na 

embriaguez da tentação — porque a sorte as fez mulheres e as fez pobres, porque a sorte 
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não lhes dá, nesta vida de engano, senão a miragem do esplendor para perdê-las mais 

depressa. 

E haveis então de vê-las passar, as mariposas do luxo, no seu passinho modesto, 

duas a duas, em pequenos grupos, algumas loiras, outras morenas... 

         

 

Os Trabalhadores de Estiva 

 

Às 5 da manhã ouvia-se um grito de máquina rasgando o ar. Já o cais, na claridade 

pálida da madrugada, regurgitava num vai-e-vem de carregadores, catraieiros, homens de 

bote e vagabundos maldormidos à beira dos quiosques. Abriam-se devagar os botequins 

ainda com os bicos de gás acesos; no interior os caixeiros, preguiçosos, erguiam os braços 

com bocejos largos. Das ruas que vazavam na calçada rebentada do cais, afluía gente, sem 

cessar, gente que surgia do nevoeiro, com as mãos nos bolsos, tremendo, gente que se 

metia pelas bodegas e parava à beira do quiosque numa grande azáfama. Para o cais da 

alfândega, ao lado, um grupo de ociosos olhava através das frinchas de um tapume, rindo 

a perder; um carregador, encostado aos umbrais de uma porta, lia, de óculos, o jornal, e 

todos gritavam, falavam, riam, agitavam-se na frialdade daquele acordar, enquanto dos 

botes policrômicos homens de camisa de meia ofereciam, aos berros, um passeiozinho 

pela baía. Na curva do horizonte o sol de maio punha manchas sangrentas e a luz da 

manhã abria, como desabrocha um lírio, no céu pálido. 

Eu resolvera passar o dia com os trabalhadores da estiva e, naquela confusão, via-

os vir chegando a balançar o corpo, com a comida debaixo do braço, muito modestos. Em 

pouco, a beira do cais ficou coalhada. Durante a última greve, um delegado de polícia 

dissera-me: 

— São criaturas ferozes! Nem a tiro. 

Eu via, porém, essas fisionomias resignadas à luz do sol e elas me impressionavam 

de maneira bem diversa. Homens de excessivo desenvolvimento muscular, eram todos 

pálidos — de um pálido embaciado como se lhes tivessem pregado à epiderme um papel 

amarelo, e assim, encolhidos, com as mãos nos bolsos, pareciam um baixo-relevo de 

desilusão, uma frisa de angústia. 

Acerquei-me do primeiro, estendi-lhe a mão: 

— Posso ir com vocês, para ver? 
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Ele estendeu também a mão, mão degenerada pelo trabalho, com as falanges 

recurvas e a palma calosa e partida. 

— Por que não? Vai ver apenas o trabalho, fez com amarga voz. 

E quedou-se, outra vez, fumando. 

— É agora a partida? 

— É. 

Entre os botes, dois saveiros enormes, rebocados por uma lancha, esperavam. 

Metade dos 

trabalhadores, aos pulos, bruscamente, saltou para os fardos. Saltei também. 

Acostumados, indiferentes à travessia, eles sentaram-se calados, a fumar. Um vento frio 

cortava a baía. Todo um mundo de embarcações movia-se, coalhava o mar, riscava a 

superfície das ondas; lanchas oficiais em disparada, com a bandeira ao vento; botes, 

chatas, saveiros, rebocadores. Passamos perto de uma chata parada e inteiramente coberta 

de oleados. Um homem, no alto, estirou o braço, saudando. 

— Quem é aquele? 

— É o José. É chateiro-vigia. Passou todo o dia ali para guardar a mercadoria dos 

patrões. Os ladrões são muitos. Então, fica um responsável por tudo, toda a noite, sem 

dormir, e ganha seis mil réis. Às vezes, os ladrões atacam os vigias acordados e o homem, 

só, tem que se defender a revólver. 

Civilizado, tive este comentário frio: 

— Deve estar com sono, o José. 

— Qual! Esse é dos que dobra dias e dias. Com mulher e oito filhos precisa 

trabalhar. Ah! Meu senhor, há homens, por este mar afora cujos filhos de seis meses ainda 

os não conhecem. Saem de madrugada de casa. O José está à espera que a alfândega tire o 

termo da carga, que não é estrangeira. 

Outras chatas perdiam-se paradas na claridade do sol. Nós passávamos entre as 

lanchas. Ao longe, bandos de gaivotas riscavam o azul do céu e o Cais dos Mineiros já se 

perdia distante da névoa vaga. Mas nós avistávamos um outro cais com um armazém ao 

fundo. À beira desse cais, saveiros enormes esperavam mercadorias; e, em cima, 

formando um círculo ininterrupto, homens de braços nus saíam a correr de dentro da casa, 

atiravam o saco no saveiro, davam a volta à disparada, tornavam a sair a galope com 

outro saco, sem cessar, contínuos como a correia de uma grande máquina. Eram sessenta, 

oitenta, cem, talvez duzentos. Não os podia contar. A cara escorrendo suor. Os pobres 
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surgiam do armazém como flechas, como flechas voltavam. Um clamor subia aos céus 

apregoando o serviço: 

— Um, dois, três, vinte e sete; cinco, vinte, dez, trinta! 

E a ronda continuava diabólica. 

— Aquela gente não cansa? 

— Qual! trabalham assim horas a fio. Cada saco daqueles tem sessenta quilos e 

para transportá-lo ao saveiro pagam 60 réis. Alguns pagam menos — dão só 30 réis, mas, 

assim mesmo, há quem tire dezesseis mil réis por dia. 

O trabalho da estiva é complexo, variado; há a estiva da aguardente, do bacalhau, 

dos cereais, do algodão; cada uma tem os seus servidores, e homens há que só servem a 

certas e determinadas estivas, sendo por isso apontados. 

— É muito, fiz. 

— Passam dias, porém, sem ter trabalho e imagine quantas corridas são 

necessárias para ganhar a quantia fabulosa. 

A lancha fizera-se ao largo. Caminhávamos para o poço onde o navio que devia 

sair naquela noite fundeava, todo de branco. Era o começo do dia. A bordo ficou um terno 

de homens, e eu com eles. O terno divide-se assim: um no guincho, quatro na 

embarcação, oito no porão e quatro no convés. Isso quando a carga é seca. Carregava café 

o vapor. 

Logo que o saveiro atracou, eles treparam pelas escadas, rápidos; oito homens 

desapareceram na face aberta do porão, despiram-se, enquanto os outros rodeavam o 

guincho e as correntes de ferro começavam a ir e vir do porão para o saveiro, do saveiro 

para o porão, carregadas de sacas de café. Era regular, matemático, a oscilação de um 

lento e formidável relógio. 

Aqueles seres ligavam-se aos guinchos; eram parte da máquina; agiam 

inconscientemente. Quinze minutos depois de iniciado o trabalho, suavam arrancando as 

camisas. Só os negros trabalhavam de tamancos. E não falavam, não tinham palavras 

inúteis. Quando a ruma estava feita, erguiam a cabeça e esperavam a nova carga. Que 

fazer? Aquilo tinha que ser até às 5 da tarde! 

Desci ao porão. Uma atmosfera de caldeira sufocava. Era as correntes caírem do 

braço de ferro um dos oito homens precipitava-se, alargava-as, os outros puxavam os 

sacos. 

— Eh! lá! 
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De novo havia um rolar de ferros no convés, as correntes subiam enquanto eles 

arrastavam os sacos. Do alto a claridade caía fazendo uma bolha de luz, que se apagava 

nas trevas dos cantos. E a gente, olhando para cima, via encostados cavalheiros de pijama 

e bonezinho, com ar de quem descansa do banho a apreciar a faina alheia. Às vezes, as 

correntes ficavam um pouco alto. Eles agarravam-se às paredes de ferro com os passos 

vacilantes entre os sacos e, estendendo o tronco nu e suarento, as suas mãos preênseis 

puxavam a carga em esforços titânicos. 

— Eh! lá! 

Na embarcação, fora, os mesmos movimentos, o mesmo gasto de forças e de tal 

forma regular que em pouco eram movimentos correspondentes, regulados pela 

trepidação do guincho, os esforços dos que se esfalfavam no porão e dos que se 

queimavam ao sol. 

Até horas tardes da manhã trabalharam assim, indiferentes aos botes, às lanchas, à 

animação especial do navio. Quando chegou a vez da comida, não se reuniram. Os do 

porão ficaram por lá mesmo, com a respiração intercortada, resfolegando, engolindo o 

pão, sem vontade. 

Decerto pela minha face eles compreenderam que eu os deplorava. Vagamente, o 

primeiro falou; outro disse-me qualquer coisa e eu ouvi as ideias daqueles corpos que o 

trabalho rebenta. A principal preocupação desses entes são as firmas dos estivadores. Eles 

as têm de cor, citam de seguida, sem errar uma: Carlos Wallace, Melo e François, 

Bernardino Correia Albino, Empresa Estivadora, Picasso e C., Romão Conde e C., 

Wilson, Sons, José Viegas Vaz, Lloyd Brasileiro, Capton Jones. Em cada uma dessas 

casas o terno varia de número e até de vencimentos, como por exemplo — o Lloyd, que 

paga sempre menos que qualquer outra empresa. 

Os homens com quem falava têm uma força de vontade incrível. Fizeram com o 

próprio esforço uma classe, impuseram-na. Há doze anos não havia malandro que, pegado 

na Gamboa, não se desse logo como trabalhador de estiva. Nesse tempo não havia a 

associação, não havia o sentimento de classe e os pobres estrangeiros pegados na 

Marítima trabalhavam por três mil réis dez horas de sol a sol. Os operários reuniram-se. 

Depois da revolta, começou a se fazer sentir o elemento brasileiro e, desde então, foi uma 

longa e pertinaz conquista. Um homem preso, que se diga da estiva, é, horas depois, 

confrontado com um sócio da União, tem que apresentar o seu recibo de mês. Hoje, estão 

todos ligados, exercendo uma mútua policia para a moralização da classe. A União dos 
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Operários Estivadores consegue, com uns estatutos que a defendem habilmente, o seu 

nobre fim. Os defeitos da raça, as disputas, as rusgas são consideradas penas; a extinção 

dos tais pequenos roubos, que antigamente eram comuns, merece um cuidado extremado 

da União, e todos os sócios, tendo como diretores Bento José Machado, Antônio da Cruz, 

Santos Valença, Mateus do Nascimento, Jerônimo Duval, Miguel Rosso e Ricardo Silva, 

esforçam-se, estudam, sacrificam-se pelo bem geral. 

Que querem eles? Apenas ser considerados homens dignificados pelo esforço e a 

diminuição das horas de trabalho, para descansar e para viver. Um deles, magro, de barba 

inculta, partindo um pão empapado de suor que lhe gotejava da fronte, falou-me, num 

grito de franqueza: 

— O problema social não tem razão de ser aqui? Os senhores não sabem que este 

país é rico, mas que se morre de fome? É mais fácil estourar um trabalhador que um 

larápio? O capital está nas mãos de grupo restrito e há gente demais absolutamente sem 

trabalho. Não acredite que nos baste o discurso de alguns senhores que querem ser 

deputados Vemos claro e, desde que se começa a ver claro, o problema surge complexo e 

terrível. A greve, o senhor acha que não fizemos bem na greve? Eram nove horas de 

trabalho. De toda a parte do mundo os embarcadiços diziam que trabalho da estiva era só 

de sete! 

Fizemos mal? Pois ainda não temos o que desejamos. 

A máquina, no convés, recomeçara a trabalhar. 

— Os patrões não querem saber se ficamos inúteis pelo excesso de serviço. Olhe, 

vá à Marítima, ao Mercado. Encontrará muitos dos nossos arrebentados, esmolando, 

apanhando os restos de comida. 

Quando se aproximam das casas às quais deram toda a vida correm-nos! 

Que foi fazer lá? Trabalhou? Pagaram-no; rua! Toda a fraternidade universal se 

cifra neste 

horror! 

Do alto caíram cinco sacas de café mal presas à corrente. Ele sorriu, amargurado, 

precipitou-se, e, de novo, ouviu-se o pavor do guincho sacudindo as correntes donde 

pendiam dezoito homens estrompados. Até à tarde, encostado aos sacos, eu vi encher a 

vastidão do porão bafos e escuro. Eles não pararam. Quando deu cinco horas um de barba 

negra tocou-me no braço: 
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— Por que não se vai? Estão tocando a sineta. Nós ficamos para o serão à noite... 

Trabalhar até à meia-noite. 

Subi. Os ferros retiniam sempre a música sinistra. Encostados à amurada, damas 

roçagando sedas e cavalheiros estrangeiros de smoking, debochavam, em inglês, as 

belezas da nossa baía; no bar, literalmente cheio, ao estourar do champagne, um moço 

vermelho de álcool e de calor levantava um copo dizendo: 

— Saudemos o nosso caro amigo que Paris receberá... 

Em derredor do paquete, lanchas, malas, cargas, imprecações, gente querendo 

empurrar as 

bagagens, carregadores, assobios, um brouhaha formidável. 

Um cavalheiro cheio de brilhantes, no portaló, perguntou-me se eu não vira a 

Lola. Desci, 

meti-me num bote, fiz dar a volta para ver mais uma vez aquela morte lenta entre os 

pesos. A tarde caíra completamente. Ritmados pelo arrastar das correntes, os quatro 

homens, dirigidos do convés do steamer, carregavam, tiravam sempre de dentro do 

saveiro mais sacas, sempre sacas, com as mãos disformes, as unhas roxas, suando, 

arrebentando de fadiga. 

Um deles, porém, rapaz, quando o meu bote passava por perto do saveiro, curvou-

se, com a fisionomia angustiada, golfando sangue. 

— Oh! diabo! — fez o outro, voltando-se. — O José que não pode mais! 

A Fome Negra 

 

De madrugada, escuro ainda, ouviu-se o sinal de acordar. Raros ergueram-se. 

Tinha havido serão até a meia-noite. Então, o feitor, um homem magro, corcovado, de 

tamancos e beiços finos, o feitor, que ganha duzentos mil réis e acha a vida um paraíso, o 

sr. Correia, entrou pelo barracão onde a manada de homens dormia com a roupa suja e 

ainda empapada do suor da noite passada. 

— Eh! lá! rapazes, acorda! Quem não quiser, roda. Eh lá! Fora! 

Houve um rebuliço na furna sem ar. Uns sacudiam os outros amedrontados, com 

os olhos só a brilhar na face cor de ferrugem; outros, prostrados, nada ouviam, com a 

boca aberta, babando. 

— Ó João, olha o café. 
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— Olha o café e olha o trabalho! Ai, raios me partam! Era capaz de dormir até 

amanhã. 

Mas, já na luz incerta daquele quadrilátero, eles levantavam-se, impelidos pela 

necessidade como as feras de uma ménagerie ao chicote do domador. Não lavaram o 

rosto, não descansaram. Ainda estremunhados, sorviam uma água quente, da cor do pó 

que lhes impregnava a pele, partindo o pão com escaras da mesma fuligem metálica, e 

poucos eram os que se sentavam, com as pernas em compasso, tristes. 

Estávamos na ilha da Conceição, no trecho hoje denominado — a Fome Negra. Há 

ali um 

grande depósito de manganês e, do outro lado da pedreira que separa a ilha, um depósito 

de carvão. Defronte, a algumas braçadas de remo, fica a Ponta da Areia com a Cantareira, 

as obras do porto fechando um largo trecho coalhado de barcos. Para além, no mar 

tranqüilo, outras ilhas surgem, onde o trabalho escorcha e esmaga centenas de homens. 

Logo depois do café, os pobres seres saem do barracão e vão para a parte norte da 

ilha, onde a pedreira refulge. Há grandes pilhas de blocos de manganês e montes de 

piquiri em pó, em lascas finas. No solo, coberto de uma poeira negra com reflexos de 

bronze, há rails para conduzir os vagonetes do minério até ao lugar da descarga. O 

manganês, que a lnglaterra cada vez mais compra ao Brasil, vem de Minas até à Marítima 

em estrada de ferro; daí é conduzido em batelões e saveiros até às ilhas Bárbaras e da 

Conceição, onde fica em depósito. 

Quando chega vapor, de novo removem o pedregulho para os saveiros e de lá para 

o porão dos navios. Esse trabalho é contínuo, não tem descanso. Os depósitos cheios, sem 

trabalho de carga para os navios, os trabalhadores atiram-se à pedreira, à rocha viva. 

Trabalha-se dez horas por dia com pequenos intervalos para as refeições, e ganha-se cinco 

mil réis. Há, além disso, o desconto da comida, do barracão onde dormem, mil e 

quinhentos; de modo que o ordenado da totalidade é de oito mil réis, Os homens 

gananciosos aproveitam então o serviço da noite, que é pago até de manhã por três mil e 

quinhentos e até meia-noite pela metade disso, tendo naturalmente, o desconto do pão, da 

carne e do café servido durante o labor. 

É uma espécie de gente essa que serve às descargas do carvão e do minério e 

povoa as ilhas industriais de baía, seres embrutecidos, apanhados a dedo, incapazes de ter 

ideias. São quase todos portugueses e espanhóis que chegam da aldeia, ingênuos. Alguns 

saltam da proa do navio para o saveiro do trabalho tremendo, outros aparecem pela 
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Marítima sem saber o que fazer e são arrebanhados pelos agentes. Só têm um instinto: 

juntar dinheiro, a ambição voraz que os arrebenta de encontro às pedras inutilmente. Uma 

vez apanhados pelo mecanismo de aços, ferros e carne humana, uma vez utensílio 

apropriado ao andamento da máquina, tornam-se autômatos com a teimosia de objetos 

movidos a vapor. Não têm nervos, têm molas; não têm cérebros, têm músculos 

hipertrofiados. O superintende do serviço berra, de vez em quando: 

— Isto é para quem quer! Tudo aqui é livre! As coisas estão muito ruins, 

sujeitemo-nos. Quem não quiser é livre! 

Eles vieram de uma vida de geórgicas paupérrimas. Têm a saudade das vinhas, dos 

pratos 

suaves, o pavor de voltar pobres e, o que é mais, ignoram absolutamente a cidade, o Rio; 

limitam o Brasil às ilhas do trabalho, quando muito aos recantos primitivos de Niterói. Há 

homens que, anos depois de desembarcar, nunca pisaram no Rio e outros que, quase uma 

existência na ilha, voltaram para a terra com algum dinheiro e a certeza da morte. 

Vivem quase nus. No máximo, uma calça em frangalhos e camisa de meia. Os 

seus conhecimentos reduzem-se à marreta, à pá, ao dinheiro; o dinheiro que a pá levanta 

para o bem-estar dos capitalistas poderosos; o dinheiro, que os recurva em esforços 

desesperados, lavados de suor, para que os patrões tenham carros e bem-estar. Dias 

inteiros de bote, estudando a engrenagem dessa vida esfalfante, saltando nos paióis 

ardentes navios e nas ilhas inúmeras, esses pobres entes fizeram-me pensar num pesadelo 

de Wells, a realidade da História dos Tempos Futuros, o pobre a trabalhar para os 

sindicatos, máquina incapaz de poder viver de outro modo, aproveitada e esgotada. 

Quando um deles é despedido, com a lenta preparação das palavras sórdidas dos feitores, 

sente um tão grande vácuo, vê-se de tal forma só, que vai rogar outra vez para que o 

admitam. 

À proporção que eu os interrogava e o sol acendia labaredas por toda a ilha, a 

minha 

sentimentalidade ia fenecendo. Parte dos trabalhadores atirou-se à pedreira, rebentando as 

pedras. As marretas caíam descompassadamente em retintins metálicos nos blocos 

enormes. Os outros perdiam-se nas rumas de manganês, agarrando os pedregulhos 

pesados com as mãos. As pás raspavam o chão, o piquiri caía pesadamente nos vagonetes, 

outros puxavam-nos até a beira d’água, onde as tinas de bronze os esvaziavam nos 

saveiros. 
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Durante horas, esse trabalho continuou com uma regularidade alucinante. Não se 

distinguiam bem os seres das pedras do manganês: o raspar das pás replicava ao bater das 

marretas, e ninguém conversava, ninguém falava! A certa hora do dia veio a comida. 

Atiraram-se aos pratos de folha, onde, em água quente, boiavam vagas batatas e vagos 

pedaços de carne, e um momento só se ouviu o sôfrego sorver e o mastigar esfomeado. 

Acerquei-me de um rapaz. 

— O teu nome? 

— O meu nome para quê? Não digo a ninguém. 

Era a desconfiança incutida pelo gerente, que passeava ao lado, abrindo a chaga do 

lábio num sorriso sórdido. 

— Que tal achas a sopa? 

— Bem boa. Cá uma pessoa come. O corpo está acostumado, tem três pães por dia 

e três vezes por semana bacalhau. 

Engasgou-se com um osso. Meteu a mão na goela e eu vi que essa negra mão 

rebentava em sangue, rachava, porejando um líquido amarelado. 

— Estás ferido? 

— É do trabalho. As mãos racham. Eu estou só há três meses. Ainda não 

acostumei. 

— Vais ficar rico? 

Os seus olhos brilhavam de ódio, um ódio de escravo e de animal sovado. 

— Até já nem chegam os baús para guardar o ouro. Depois, numa franqueza: 

ganha-se uma miséria. O trabalho faz-se, o mestre diz que não há...Mas, o dinheiro mal 

chega, homem, vai-se todo no vinho que se manda buscar. 

Era horrendo. Fui para outro e ofereci-lhe uma moeda de prata. 

— Isso é para mim? 

— E, mas se falares a verdade. 

— Ai! que falo, meu senhor... 

Tinha um olhar verde, perturbado, um olhar de vício secreto. 

— Há quanto tempo aqui? 

— Vai para dois anos. 

— E a cidade não conheces? 

— Nunca lá fui, que a perdição anda pelos ares.. 
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Este também se queixa da falta de dinheiro porque manda buscar sempre outro 

almoço. Quanto ao trabalho, estão convencidos que neste país não há melhor. Vieram 

para ganhar dinheiro, é preciso ou morrer ou fazer fortuna. Enquanto falavam, olhavam 

de soslaio para o Correia e o Correia torcia o cigarro, à espreita, arrastando os sacos no pó 

carbonífero. 

— Deixe que vá tratar do meu serviço, segredavam eles quando o feitor se 

aproximava. Ai! que não me adianta nada estar a contar-lhe a minha vida. 

O trabalho recomeçou. O Correia, cozido ao sol, bamboleava a perna, feliz. Como 

a vida é banal! Esse Correia é um tipo que existe desde que na sociedade organizada há o 

intermediário entre o patrão e o servo, Existirá eternamente, vivendo de migalhas de 

autoridade contra a vida e independência dos companheiros de classe. 

Às duas horas da tarde, nessa ilha negra, onde se armazenam o carvão, o 

manganês e a pedra, o sol queimava. Vinha do mar, como infestado de luz, um sopro de 

brasa; ao longe, nas outras ilhas, o trabalho curvava centenas de corpos, a pele ardia, os 

pobres homens encobreados, com olhos injetados, esfalfavam-se, e mestre Correia, 

dançarinando o seu passinho: 

— Vamos gente! Eh! Nada de perder tempo. V. S não imagina. Ninguém os 

prende e a ilha está cheia. Vida boa! 

Foram assim até a tarde, parando minutos para logo continuar. Quando escureceu 

de todo, acenderam-se as candeias e a cena deu no macabro. 

Do alto, o céu coruscava, incrustado de estrelas, um vento glacial passava, fogo-

fatuando a chama tênue das candeias e, na sombra, sombras vagas, de olhar incendido, 

raspavam o ferro, arrancando da alma gemidos de esforço. Como se estivesse junto do 

cabo e um batelão largasse saltei nele com um punhado de homens. 

Íamos a um vapor que partia de madrugada. No mar, a treva mais intensa envolvia 

o steamer, um transporte inglês com a carga especial do minério. O comandante fora ao 

Casino; alguns boys pouco limpos pendiam da murada com um cozinheiro chinês, de 

óculos. Uma luz mortiça iluminava o convés. Tudo parecia dormir. O batelão, porém, 

atracava, fincavam-se as candeias; quatro homens ficavam de um lado, quatro de outro, 

dirigidos um preto que corria pelas bordas do barco, de tamancos, dando gritos guturais. 

Os homens nus, suando apesar do vento, começavam a encher enormes tinas de bronze 

que o braço de ferro levantava num barulho de trovoada, despejava, deixava cair outra 

vez. 
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Entre a subida e a descida da tina fatal, eu os ouvia: 

— O minério! É o mais pesado de todos os trabalhos. Cada pedra pesa quilos. 

Depois de se lidar algum tempo com isso, sentem-se os pés e as mãos frios; e o sangue, 

quando a gente se corta, aparece amarelo... É a morte. 

— De que nacionalidade são vocês? 

— Portugueses... Na ilha há poucos espanhóis e homens de cor. Somos nós os 

fortes. 

O fraco, deviam dizer; o fraco dessa lenta agonia de rapazes, de velhos, de pais de 

famílias numerosas. 

Para os contentar, perguntei: 

— Por que não pedem a diminuição das horas de trabalho? 

As pás caíram bruscas. Alguns não compreendiam, outros tinham um risinho de 

descrença: 

— Para que, se quase todos se sujeitam? 

Mas, um homem de barbas ruivas, tisnado e velho, trepou pelo monte de pedras e 

estendeu as mãos: 

— Há de chegar o dia, o grande dia! 

E rebentou como um doido, aos soluços, diante dos companheiros atônitos. 

 

 

Sono Calmo 

 

Os delegados de polícia são de vez em quando uns homens amáveis. Esses 

cavalheiros chegam mesmo, ao cabo de certo tempo, a conhecer um pouco da sua 

profissão e um pouco do trágico horror que a miséria tece na sombra da noite por essa 

misteriosa cidade. Um delegado, outro dia, conversando dos aspectos sórdidos do Rio, 

teve a amabilidade de dizer: 

— Quer vir comigo visitar esses círculos infernais? 

Não sei se o delegado quis dar-me apenas a nota mundana de visitar a miséria, ou 

se realmente, como Virgílio, o seu desejo era guiar-me através de uns tantos círculos de 

pavor, que fossem outros tantos ensinamentos. Lembrei-me que Oscar Wilde também 

visitara as hospedarias de má fama e que Jean Lorrain se fazia passar aos olhos dos 
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ingênuos como tendo acompanhado os grão-duques russos nas peregrinações perigosas 

que Goron guiava. 

Era tudo quanto há de mais literário e de mais batido. Nas peças francesas há dez 

anos já 

aparece o jornalista que conduz a gente chique aos lugares macabros; em Paris os 

repórteres do Journal andam acompanhados de um apache autêntico. Eu repetiria apenas 

um gesto que era quase uma lei. Aceitei. 

À hora da noite quando cheguei à delegacia, a autoridade ordenara uma caça aos 

pivettes, pobres garotos sem teto, e preparava-se para a excursão com dois amigos, um 

bacharel e um adido de legação, tagarela e ingênuo. 

O bacharel estava comovido. O adido assegurava que a miséria só na Europa — 

porque a 

miséria é proporcional à civilização. Ambos de casaca davam ao reles interior do posto 

um aspecto estranho. O delegado sorria, preparando com o interesse de um maître-d’hôtel 

o cardápio das nossas sensações. 

Afinal ergueu a bengala. 

— Em marcha! 

Descemos todos, acompanhados de um cabo de policia e de dois agentes secretos 

— um dos quais zanaga, com o rosto grosso de calabrês. É perigoso entrar só nos covis 

horrendos, nos trágicos asilos da miséria. Íamos caminhando pela Rua da Misericórdia, 

hesitantes ainda diante das lanternas com vidros vermelhos. Às esquinas, grupos de 

vagabundos e desordeiros desapareciam ao nosso apontar e, afundando o olhar pelos 

becos estreitos em que a rua parece vazar a sua imundície, por aquela rede de becos, 

víamos outras lanternas em forma de foice, alumiando portas equívocas. Havia casas de 

um pavimento só, de dois, de três; negras, fechadas, hermeticamente fechadas, pegadas 

uma à outra, fronteiras, confundindo a luz das lanternas e a sombra dos balcões. Os 

nossos passos ressoavam num desencontro nos lajedos quebrados. A rua, mal iluminada, 

tinha candeeiros quebrados, sem a capa auer, de modo que a brancura de uns focos 

envermelhecia mais a chama pisca dos outros. Os prédios antigos pareciam ampararem-se 

mutuamente, com as fachadas esborcinadas, arrebentadas algumas. De repente porta 

abria, tragando, num som cavo, algum retardatário. 

Trechos inteiros da calçada, imersos na escuridão, encobriam cafajestes de 

bombacha branca, gingando, e constantemente o monótono apito do guarda noturno 
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trilava, corria como um arrepio na artéria do susto para logo outro responder mais longe e 

mais longe ainda outro ecoar o seu áspero trilo. No alto, o céu era misericordiosamente 

estrelado e uma doce tranquilidade parecia escorrer do infinito. 

— Há muitos desses covis espalhados pela cidade? indagou advogado, abotoando 

o mac-farlane. 

— Em todas as zonas, meu caro. 

— Em cinco noites, visitando-os depressa, informou o agente, V. S não dá cabo 

deles. É por aqui, pela Gamboa, nas ruas centrais, nos bairros pobres. Só na Cidade Nova, 

que quantidade! Isso não contando as casas particulares, em que moram vinte e mais 

pessoas, e não querendo falar das hospedarias só de gatunos, os “zungas”. 

— “Zungas”? fez o adido de legação, curioso. 

— As hospedarias baratas têm esse nome... Dorme-se até por cem réis. Saiba V. S 

que a vidinha dava para uma história. 

Mas debaixo de uma das foices de luz, o delegado parara. Estacamos também. 

O soldado bateu à porta com a mão espalmada. Houve um longo silêncio. O 

soldado tornou a bater. De dentro então uma voz sonolenta indagou: 

— Quem é? 

— Abra! É a polícia! Abra! 

O silêncio continuou. Nervoso, o delegado atirou a bengala à porta. 

— Abra já! É o dr. delegado! Abra já! 

A porta abriu-se. Barafustamos na meia-luz de um corredor com areia no soalho. 

O homem que viera abrir, corpulento, de camisa de meia, esfregou os olhos, deu força ao 

bico de gás, encostou-se à mesa forrada de jornais, onde se alinhavam castiçais. 

— É o proprietário? indagou o delegado.— Saiba V. S. que não. Sou o 

encarregado. 

— Muita gente? 

— Não há mais lugares. 

— Deixe ver o livro. 

O livro é uma formalidade cômica. A autoridade virou-lhe as páginas, rápido, 

enquanto os secretas descansavam as bengalas. O mau cheiro era intenso. 

— Mostre-nos isso! fez a autoridade, minutos depois. 

— Não há acusação contra a casa, há sr. doutor? 

— Não sei, ande. 
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O encarregado, trêmulo, seguiu à frente, erguendo o castiçal. Abriu uma porta de 

ferro, fechou-a de novo, após a nossa passagem. E começamos a ver o rés-do-chão, salas 

com camas enfileiradas como nos quartéis, tarimbas com lençóis encardidos, em que 

dormiam de beiço aberto, babando, marinheiros, soldados, trabalhadores de face barbuda. 

Uns cobriam-se até o pescoço. Outros espapaçavam-se completamente nus. 

A mando da autoridade superior, os agentes chegavam a vela bem perto das caras, 

passavam a luz por baixo das camas, sacudiam os homens do pesado dormir. Não havia 

surpresa. Os pobres entes acordavam e respondiam, quase a roncar outra vez, a razão por 

que estavam ali, lamentavelmente. O bacharel estava varado, o adido tinha um ar 

desprendido. Não tivesse ele visitado a miséria de Londres e principalmente a de Paris! O 

delegado, entretanto, gozava aquele espetáculo. 

— Subamos! murmurou. 

Trepamos todos por uma escada íngreme. O mau cheiro aumentava. Parecia que o 

ar rareava, e, parando um instante, ouvimos a respiração de todo aquele mundo como o 

afastado resfolegar de uma grande máquina. Era a seção dos quartos reservados e a sala 

das esteiras. Os quartos estreitos, asfixiantes, com camas largas antigas e lençóis por onde 

corriam percevejos. A respiração tornava-se difícil. 

Quando as camas rangiam muito e custavam a abrir, o agente mais forte 

empurrava a porta, e, à luz da vela, encontrávamos quatro e cinco criaturas, emborcadas, 

suando, de língua de fora; homens furiosos, cobrindo com o lençol a nudez, mulheres 

tapando o rosto, marinheiros “que haviam perdido o bote”, um mundo vário e sombrio, 

gargolejando desculpas, com a garganta seca. Alguns desses quartos, as dormidas de luxo, 

tinham entrada pela sala das esteiras, em que se dorme por oitocentos réis, e essas quatro 

paredes impressionavam como um pesadelo. 

Completamente nua, a sala podia conter trinta pessoas, à vontade, e tinha pelo 

menos oitenta nas velhas esteiras atiradas ao soalho. 

Os fregueses dormiam todos — uns de barriga para o ar, outros de costas, com o 

lábio no chão negro, outros de lado, recurvados como arcos de pipa. Estavam alguns 

vestidos. A maioria inteiramente nua, fizera dos andrajos travesseiros. Erguendo a vela, o 

encarregado explicava que ali o pessoal estava muito bem, e no palor em halo da luz que 

ele erguia, eu via pés disformes, mãos de dedos recurvos, troncos suarentos, cabeças 

numa estranha lassidão — galeria trágica de cabeças embrutecidas, congestas, bufando de 

boca aberta... De vez em quando um braço erguia-se no espaço, tombava; faces, em que 
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mais de perto o raio de luz batia, tinham tremores súbitos — e todos roncavam, afogados 

em sono. 

Um dos agentes sacudiu um rapazola. 

— Hein? Já quatro horas? — fez o rapaz acordando. 

— Que faz aqui? 

— Espero a hora do bote para a ilha. Sou carvoeiro, sim senhor... Ai! minha mãe! 

Vão levar-me preso! 

Subitamente, porém, apalpou as algibeiras, olhou-nos ansioso. Tinha sido 

roubado! Houve um rebuliço. Como por encanto, homens, havia ainda minutos, a dormir 

profundamente, acordavam-se. O sr. delegado, alteando a voz, deu ordem para não deixar 

sair ninguém sem ser revistado. O encarregado, com perdão do sr. delegado e das outras 

senhorias, descompunha o pequeno. 

— Trouxe dinheiro, maricas? Já não lhe tenho dito que entregue? É lá possível ter 

confiança nesta súcia. E a minha casa agora, e eu? Besta de uma figa, que não sei onde 

estou... 

Os agentes faziam levantar a canalha, arreliada com o incidente e na luz vaga os 

perfis patibulares emergiam com gestos cínicos de espreguiçamento. 

Tanto o bacharel como o adido mostravam na face um leve susto. O delegado 

contemplava-os. 

— Que lhes dizia eu? Uma sensação, meus caros, admirável. Subamos ao último 

andar! 

Havia com efeito mais um andar, mas quase não se podia chegar, estando a escada 

cheia de corpos, gente enfiada em trapos, se estirava nos degraus, gente que se agarrava 

aos balaústres do corrimão — mulheres receosas da promiscuidade , de saias 

enrodilhadas. Os agentes abriam caminho, acordando a canalha com a ponta dos cacetes. 

Eu tapava o nariz. A atmosfera sufocava. Mais um pavimento e arrebentaríamos. Parecia 

que todas as respirações subiam, envenenando as escada e o cheiro, o fedor, um fedor 

fulminante, impregnava-se nas nossas próprias mãos, desprendia-se das paredes, do 

assoalho carcomido, do teto, dos corpos sem limpeza. Em cima, então, era a vertigem. A 

sala estava cheia. Já não havia divisões, tabiques, não se podia andar sem esmagar um 

corpo vivo. A metade daquele gado humano trabalhava; rebentava nas descargas dos 

vapores, enchendo paióis de carvão, carregando fardos. Mais uma hora e acordaria para 
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esperar no cais os batelões que a levassem ao cepo do labor, em que empedra o cérebro e 

rebenta os músculos. 

Grande parte desses pobres entes fora atirada ali, no esconderijo daquele covil, 

pela falta de fortuna. Para se livrar da polícia, dormiam sem ar, sufocados, na mais 

repugnante promiscuidade. E eu, o adido, o bacharel, o delegado amável estávamos a 

gozar dessa gente o doloroso espetáculo! 

— Não se emocione, disse o delegado. Há por aqui gatunos, assassinos, e coisas 

ainda mais nojentas. 

Desci. Doíam-me as têmporas. Era impossível o cheiro de todo aquele entulho 

humano. O 

adido precipitou-se também e os outros o seguiram. Embaixo, a vistoria aos fregueses não 

dera resultado. O encarregado ainda gritava e o cabo estava nervoso, já tendo dado alguns 

murros. O dr. delegado teve uma última ideia — a visão de uma cena ainda mais cruel. 

— Vamos ver os fundos! 

Foi aí então que vimos o sofrer inconsciente e o último grau da miséria. O 

hospedeiro torpe dizia que por ali dormiam alguns de favor, mas pelo corredor estreito, 

em derredor da sentina, no trecho do quintal, cheio de trapos e de lama, nas lajes, os 

mendigos, faces escaveiradas e sujas, acordavam num clamor erguendo as mãos para o ar. 

E de tal forma a treva se ligava a esses espectros da vida que o quadro parecia formar um 

todo homogêneo e irreal. 

— Tudo grátis aos desgraçadinhos, sibilava o homem musculoso. 

Curvei-me, perto da latrina. Era uma velha embiocada num capuz preto. 

— Quanto pagou v., minha velha? 

— O que tinha, filho, o que tinha, dois tostões... 

Dei-lhe qualquer coisa, e mais íntima, esticando o pescoço, ela indagou, trêmula: 

— Por que será tudo isso? Vão levar-nos presos? 

Mas já o delegado saíra com os seus convidados. À porta o encarregado esperava. 

Saí. A escuridão afogava os prédios, encapuchava os combustores, alongava a rua. Não se 

sabia onde acabara o pesadelo, onde começara a realidade. 

— Basta, dizia o adido, basta. Já tenho uma dose suficiente. 

— Também é tudo a mesma coisa. É ver uma, é ver todas. 

— E quem diria? concluiu o bacharel, até então mudo. 

Neste momento ouviu-se o grito de pega! Um garoto corria. O cabo precipitou-se. 
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Já outros dois soldados vinham em disparada. Era a caçada aos garotos, a “canoa”. 

A “canoa” vinha perto. Tinham pegado uns vinte vagabundos, e pela calçada, presos, 

seguidos de soldados, via-se, como uma serpente macabra, desenrolar-se a série de 

miseráveis trêmulos de pavor. 

— Canalhas! bradou o dr. delegado. E ainda se queixam que os mande prender 

para dormir na estação! 

— Nós devíamos ter asilos, instruiu o adido. 

— É verdade, os asilos, a higiene, a limpeza. Tudo isso é bonito. Havemos de ter. 

Por enquanto nosso Senhor, lá em cima, que olhe por eles! 

As suas mãos, maquinalmente esticaram-se, e os nossos olhos acompanhando 

aquele gesto elegante de ceticismo mundano, deram no céu, recamado de ouro. Todas as 

estrelas palpitavam, por cima da casaria estendia-se uma poeira de ouro. Naquela chaga 

incurável, chaga lamentável da cidade, a luz gotejava do infinito como um bálsamo. 

 

 

As Mulheres Mendigas 

 

A mendicidade é a exploração mais regular, mais tranquila desta cidade. Pedir, 

exclusivamente pedir, sem ambição aparente e sem vergonha, assim à beira da estrada da 

vida, parece o mais rendoso ofício de quantos tenham aparecido; e a própria miséria, no 

que ela tem de doloroso e de pungente, sofre com essa exploração. 

É preciso estudar a sociedade complicada e diversa dos que pedem esmola, 

adivinhar até onde vai a verdade e até onde chega a malandrice, para compreender como a 

polícia descura o agasalho da invalidez e a toleima incauta dos que dão esmolas. 

Entre os homens mendigos há irmãos da opa, agentes de depravação viciados, 

profissionais de doenças falsas, mascarando um formidável cenário de dores e de 

aniquilamento. Só depois de um longo convívio é que se pode assistir à iniciação da 

maçonaria dos miseráveis, os estudos de extorsão pelo rogo, toda a tática lenta do pedido 

em nome de Deus que, às vezes, acaba em pancada. Os homens exploradores não tem 

brio. As mulheres, só quando são realmente desgraçadas é que não mentem e não 

fantasiam. São, entretanto, as mais incríveis. 

Foi Pietro Mazzoli, um mendigo cínico, que pára sempre no Largo do Capim, 

quem me apontou o meio diverso da mendicidade das mulheres. Pietro é baixo, reforçado, 
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corado. Puxa sempre a suíça potente, com o minúsculo chapeuzinho posto ao lado, sobre 

a juba enorme e cheia de lêndeas. É mendigo por desfastio e comodidade. Soldado, fugiu 

do serviço militar como criado de bordo. Em Buenos Aires fez-se inculcador de casas 

suspeitas, porteiro do mesmo gênero, caften, barítono de café cantante, preso. No Rio, 

sendo-lhe habitual a prisão, já foi cego, torto das pernas, aleijado de carrinho, corcunda, 

maneta, atacado do mal de S. Guido. É o Frégoli da miséria. Antes de se estabelecer 

mendigo, andou pelo Estado do Rio fazendo dançar um urso que era um companheiro de 

malandragens. Essa pilhéria do urso nada autêntico valeu-lhe uma sova e três anos de 

prisão. Homem de tal jaez conhece todos os truques, a falsa miséria e a verdadeira, a 

exploração e a dor sentida. É ele quem nos inicia. 

Há mendigas burguesas, mendigas mães de família, alugadas, dirigidas por 

caftens, cegas que veem admiravelmente bem, chaguentas lépidas, cartomantes 

ambulantes, vagabundas, e uma série de mulheres perdidas cuja estrela escureceu na mais 

aflitiva desgraça. 

Nos pontos dos bondes, pelas ruas, guiadas sempre por crianças de faces 

inexpressivas, vemos tristes criaturas com as mãos estendidas, mastigando desejos para a 

nossa salvação, com a ajuda de Deus. 

Há a Antônia Maria, a Zulmira, a viúva Justina, a d. Ambrosina, a excelente e 

anafada tia 

Josefa; umas magras, amparadas aos bordões, chorando humildades; outras gordas, 

movendo a mole do corpo com tremidinhos de creme. Às portas das igrejas param, 

indagam quem entra, a ver se a missa é de gente rica; postam-se nas escadarias, 

agachadas, salmodiando funerariamente, olhando com rancor os mendigos — negros 

roídos de alcoolismo, velhos a tremer de sífilis. A lista dessas senhoras é interminável, e 

há entre elas, negócios à parte, uma interessante sociabilidade. Cada uma tem o seu bairro 

a explorar, a sua igreja, o seu ponto livre de incômodos imprevistos. Quando aparece 

alguma neófita, olham-na furiosas e martirizam-na como nas escolas aos estudantes 

calouros. 

Têm, naturalmente, uma vida regrada a cronômetro suíço, criaturas tão 

convencidas do seu ofício. Saem de casa às 6 da manhã, ouvem missa devotamente 

porque acreditam em Deus e usam ao peito medalhinhas de santos. 

Depois, postam-se à porta até que a última missa tenha dado a receita suficiente às 

várias dependências do templo, vão almoçar e começam a peregrinação pelos bondes, de 
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porta em porta, até à hora de jantar. Uma, a Isabel Ferreira, cabocla esguia e má, pede à 

noite e confessa que isso dá uma nota mais lúgubre, mais emocionante ao pedido. 

Ao passar por essa gente sentem todos o fraco egoísmo da bondade e, cinco ou 

seis dias depois de as conversar, percebe-se que esmolar é apenas uma profissão menos 

fatigante que coser ou lavar — e sem responsabilidades, na sombra, na pândega. A maior 

parte dessas senhoras não tem moléstia alguma; sustenta a casa arrumadinha, canja aos 

domingos, fatiotas novas para os grandes dias. São, ou dizem-se, quase sempre viúvas. 

Algumas, embrulhadas em xales pretos, acompanhadas de dois ou três petizes, as 

mais das vezes alugados — como uma certa mulher cor de cera, chamada Rosa — 

percorrem os estabelecimentos comerciais, ou lugares de agitação; sobem às redações dos 

jornais, forçando a esmola, agarrando, implorando. A d. Rosa, para dizer o seu nome e a 

inaudita felicidade da vida numa rede de mentiras, arrancou-me cinco mil réis, com 

precipitação, arte e destreza tais que, quando dei por mim, já ia longe com os petizes e a 

nota. 

Não há uma só cuja coleta diária seja menor de dez mil réis, e, cada qual pede a 

seu modo, invadindo até as sacristias das igrejas. A Francisca Soares, da igreja de S. 

Francisco, envolta em uma mantilha de velho merinó, começa sempre louvando os irmãos 

benfeitores pintados pelo sr. Petit. 

Que retratos! Estão tal qual, certinhos! Depois, pergunta-nos se não temos 

coupons de volta dos bondes, arrisca-se a implorar o tostão em troca do coupon e, quando 

vê a moeda, fala mais do sr. Petit e acha pouco. Outras, dotadas de grande vocação 

dramática, sussurram, com a face decomposta, a angústia de um irmão morto em casa, 

sem dinheiro para o caixão. O resto, sem inventiva, macaqueia o multiformismo da 

invalidez, rezando. 

A esmola, apesar da crise econômica que os jornais proclamam, subiu. Não há 

quem dê moeda de cobre a um mendigo sem o temor de desgostá-lo ou de levar uma 

descompostura cheia de pragas, que nessas bocas repuxadas causam uma dolorosa 

impressão de dor e de confrangimento. 

Logo de manhã, quando nas torres os sinos tangem, a tropa sobe para a igreja. 

— Bom dia, d. Guilhermina. 

— Bom dia, d. Antônia. Como vai dos seus incômodos? 

— O reumatismo não me deixa. É desta laje fria. 

— Que se há de fazer? É a vontade de Deus. Então, hoje, missas boas? 



192 

 

— Li no jornal: às nove e meia a do general... Mas, não contemos. Os ricaços 

estão cada vez mais sovinas. 

Aconchegam-se, tomam posição e, pouco depois, os níqueis começam a cair e as 

vozes de dentro dos xales a sussurrar: — Deus vos acompanhe! Deus lhe pague! Deus lhe 

dê um bom fim! 

Há até certos lugares rendosos que são vendidos como as cadeiras de engraxate e 

os fauteuils de teatro. 

As mendigas alugadas são em geral raparigas com disposições lamurientas, velhas 

cabulosas aproveitadas pelos agentes da falsa mendicidade, com ordenado fixo e 

porcentagem sobre a receita. Encontrei duas moças — uma de Minas, outra da Bahia — 

Albertina e Josefa, e um bando de velhas nesse emprego. As raparigas são uma espécie de 

pupilas da sra. Genoveva que mora na Gamboa. Josefa, picada de bexiga, só espera o 

meio de se ver fora do jugo; Albertina, tísica, tossindo e escarrando, apresenta um 

atestado que a dá por mãe de três filhos. 

O atestado é, de resto, um dos meios de embaçamento público. 

Certo caften, morador nos subúrbios, chamado Alfredo, tem por sua conta um par 

de raparigas — a Jovita italiana, e a parda Maria. A Jovita foi, a princípio, criada; fugiu 

com um rapaz, abandonou-o e caiu na exploração da mendicidade com o sr. Alfredo. 

Maria é a história de Jovita, um pouco mais escurecida. Ambas têm atestado em bela 

letra, dizendo as graças que lhes vão por casa e o cadáver à espera do caixão. 

Como Jovita é bonita, os subscritores são tão numerosos que pode fazer, sem 

cuidado, alguns enterramentos por semana. Às sete da noite, tomam as duas o trem na 

Central e quando se sentem seguidas, saltam em estações diferentes, metem-se nos 

bondes — tudo isso muito alegres e defendendo o sr. Alfredo com grande dedicação. 

O gênero é relativamente agradável, à vista dos outros — o das vagabundas ladras 

e das pitonisas ambulantes, grupo de que são figuras principais as sras. Concha e 

Natividad, espanholas, e a sra. Eulália — cigana exótica. A sra. Concha, por exemplo, é 

cleptômana, e, dessa tara lhe vem a profissão — da tara e da inépcia policial. Quando 

cocotte, Concha teve amantes ricos e roubava-lhes o relógio, os lenços, os alfinetes, por 

diversão. 

Foi presa por um inglês sisudo, e partiu para Lisboa onde repetiu a cena tantas 

vezes que aos poucos se viu na necessidade de voltar ao Brasil como criada. Roubou de 

novo, foi outra vez presa e resolveu ser cartomante andarilha, ler a buena dicha pelos 
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bairros pobres, pelas estalagens, para roubar. É gordinha, anda arrimada a um cacete, 

fingindo ter úlceras nas pernas. Aproxima-se, pede a esmola como quem pergunta se as 

coisas vão mal. 

— Deus a favoreça! 

— Você tem cara de ser feliz! Vamos ver a suerte del barajo! 

E tira do seio um maço de cartas. Quem nestas épocas dispersivas crenças, deixará 

de saber da própria sorte? Mandam-na entrar e ela conta histórias às famílias enquanto 

empalma objetos e alguns níqueis agradecidos. 

Natividad e Eulália seguem o mesmo processo, mas Eulália, aduncamente cigana, 

lê nas mãos deformadas e calosas dos trabalhadores, enquanto as suas apalpam os bolsos 

do cliente. 

Do fundo desse emaranhamento de vício, de malandragem, gatunice, as mulheres 

realmente miseráveis são em muito maior número que se pensa, criaturas que rolaram por 

todas as infâmias e já não sentem, já não pensam, despidas da graça e do pudor. Para estas 

basta um pão enlameado e um níquel; basta um copo de álcool para as ver taramelar, 

recordando a existência passada. 

Vivem nas praças, no Campo da Aclamação; dormem nos morros, nos subúrbios, 

passam à beira dos quiosques, na Saúde, em S. Diogo, nos grandes centros de multidões 

baixas, apanhando as migalhas dos pobres e olhando com avidez o café das 

companheiras. Eu encheria tiras de papel sem conta, só com o nome dessas desgraças a 

quem ninguém pergunta o nome, senão nas estações, entre cachações de soldados e a pose 

pantafaçuda dos inspetores; e seria um livro horrendo, aquele que contasse com a simples 

verdade todas as vidas anônimas desses fantásticos seres de agonia e de miséria! Andam 

por aí ulceradas, sujas, desgrenhadas, com as faces intumescidas e as bocas arrebentadas 

pelos socos, corridas a varadas dos quiosques, vaiadas pela garotada. Nas noites de chuva, 

sob os açoites da ventania, aconchegam-se pelos portais, metem-se pelos socavões, 

tiritando... Às vezes, para cúmulo de desgraça, aparecem grávidas, sem saber como, à 

mercê da horda de vagabundos que as viola, que as tortura, que as bate, sem lhes conceder 

ao menos a piedade do nojo; e os filhos morrem, desaparecem, levados na tristura do seu 

soluçante existir, estrangulados, talvez, nos inúmeros recantos que a milícia do nosso 

duplo policiamento ignora. 

Acompanhado do cínico Mazzoli, ouvi-lhes as confissões inauditas. Pela noite 

alta, íamos os dois para o Largo da Sé, para as beiradas da Santa Casa, e, diante de nós, 
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esses semblantes alanhados de sofrimento, os olhos em pranto, como um bando de 

espertos, desvendaram-nos os paroxismos da vida antiga. 

Eram amorosas exploradas, ardendo ainda em raiva passional, eram vítimas do 

caftismo sentindo no lábio o freio de lenocínio, eram cocottes do chic, escalavradas de 

sífilis, na dor do luxo passado, e velhas, velhas sem pecado, que a miséria, a ingratidão e 

a misteriosa fatalidade desfaziam nos mais amargurados transes. Nunca os descabelados 

românticos imaginaram tão torvos quadros. 

Já quando se lhes pergunta o nome com bondade, a surpresa estala em choro. 

— Chamo-me Zoarda. Sou cubana. Vim para o Rio com um pelotari. Ao chegar 

aqui, outro conquistou-me. Fui explorada por ambos. Eram bonitos, eram fortes! Adoeci; 

eles tomaram outra. 

Quando saí do hospital só pensava em matá-la! 

— A quem? 

— A ela, a outra. Fui, entretanto, presa e novamente segui para a Gamboa, onde 

cheguei a ser enfermeira. Quando de lá saí, roída pela moléstia, estava este trapo à espera 

do Zé-Maria. 

— O Zé-Maria? 

— Sim, da morte! 

Zoarda vive a fingir que tem barriga-d’água. 

— Josefina Veral, sim, senhor. Vim como criada. Um homem raptou-me; vivi 

com ele seis anos. Entreguei-me à prostituição explorada por dois malandros. Roubavam-

me, a moléstia acabou a obra... Não posso trabalhar. 

E de dentro de sua negra boca saem descrições satânicas da vida que a inutilizara. 

— Ema Rosnick, nascida em Budapeste em 1874. Fui enjeitada num corredor. Os 

moradores levaram-me à polícia que cuidou de mim. Aos 18 anos casei com Rosnick, um 

debochado. Uma vez atirou-me aos braços de um amigo, a quem matou depois por 

questões de jogo; vim para o Brasil... Oh! Os exploradores. Estou neste estado. 

Esta mulher de trinta anos parece ter sessenta. 

E outras e outras, floristas ainda moças, velhas que tiveram lar, mulheres 

passionais ou vítimas do amor, como nas prosas byronianas de 1830, como nos 

dramalhões do Recreio, um mundo de soluços, que, visto, ao nosso cepticismo parece 

falso. 
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Certa noite, no Largo da Sé, encontramos junto ao quiosque, cheia de latas velhas 

e coberta de andrajos, uma cara de velha boneca aureolada de farripas louras. A cara 

sinistra falava francês. 

— Dá-me uma cigarreta, fez com o seu melhor sorriso. Turco? ll y a longtemps!... 

Oh! Oh! fuma gianaclis? 

Arredou as latas, puxou a traparia e os sacos com o ar de mímica Daynès Grassot. 

— Afaste o mendigo, disse baixo, e para a soleira suja: Asseyez-vous. Vous êtes 

journaliste? 

Eu vinha encontrar à espera dos restos de pão uma das mundanas do Alcazar; eu 

estava falando com Françoise D’Albigny; a Fran, a levada Fran, que tivera carros e agora 

discorria, com um arzinho postiço, da Suzane Castera, de um deputado do norte que ainda 

hoje figura na Câmara, de um conhecido jornalista seu amigo! 

— Desgraças, mon petit! Tenho sessenta e cinco anos. Casei, sabes, uma loucura! 

Casei com Maconi, que me pôs neste estado! 

Representando logo, o pobre trapo da luxúria elegante, bateu-me a caixa de 

cigarretas e dinheiro, que com um sorriso atroz dizia ser para bonbons. 

Eram dez horas da noite. O dono do quiosque fechava as persianas, apagando os 

bicos de gás. 

E, vendo-a naquele gozo, na pantomima do prazer, berrou, de longe: 

— Eh! Lá, lambisgoia velha, se não te apressas não levas o pão! 
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Máscaras de todo ano... 

 

Faltam três dias para o Carnaval. Para o Carnaval e para o cortejo solene das 

frases conselheiras, que nunca deixa de acompanhá-lo. É curioso, mas verdadeiro. 

Inexoravelmente o aparecimento da primeira máscara num armarinho combina com o 
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ressurgimento no cérebro carioca de uma sentença moral. Quando todas as casas vendem 

confete, máscaras e cornetins, é certo que em todos os lares e em todos os jornais revivem 

aquelas profundas máximas de desconsolante ceticismo: —  “No Carnaval é que a gente 

se desmascara”. “Tristezas não pagam dívidas”. “O Carnaval é uma loucura”. “Quando a 

gente perde o juízo perde a hipocrisia”. “Este mundo é uma mentira com três dias de 

verdade” e outras ainda mais importantes e ainda mais fastidiosas. 

Nada mais fastidioso realmente do que encontrar, assim, de repente, num canto de 

rua, um senhor grave que diz: 

— Ah, meu amigo! Já estou preparando as malas para fugir a esse barulho 

infernal! Não posso aguentar! O Carnaval é uma loucura. Quando se desafivela a máscara 

da alma... É da gente agarrar o homem pelo gasganete e desafivelar-lhe a máscara da 

glote num ímpeto, — tanto mais quanto o homem que não gosta do Carnaval e vai partir 

filosoficamente para não morrer de zabumbas, passa os três dias numa pândega maluca, 

dando à perna no teatro São Pedro e mascarando o cérebro de álcool. Como não é 

possível, porém estrangulá-lo, a máxima seguinte vem que parece até puxada a cordel:  

— Não me diga isso. O mundo é uma grande mascarada que só descansa no 

Carnaval. 

Depois desta frase só o suicídio. Mas não há quem não a diga e quem não se veja 

obrigado, reconhecendo a sua imensa sandice, a dizê-la quando se aproxima o Carnaval 

com o seu cortejo de sentenças. 

Eu, entretanto, divirjo dessa opinião, tantas vezes secular. O Carnaval é uma crise 

de alegria neurastênica, é a loucura, é a porneia organizada e cínica, é delicioso ou 

infame, é o que quiserem os definidores. O máscara, porém, o máscara propriamente, é 

um caso empolgante de variação de personalidade, um caso de doença. Nas grandes 

mascaradas, o delírio é idêntico às crises desvairantes da Idade Média e da Idade que 

chamamos Antiga, por mais que ela nos pareça sempre mais moça. No máscara isolado há 

todo um tratado de patopsicologia. Um homem que trabalha o ano inteiro para se vestir de 

“princês” ou de “rei de diabos”, e que sai por aí convencido na fatiota multicor, não pode 

ser muito certo, e um pobre rapaz, capaz de se fantasiar de “Pai João” e de tentar fazer 

espírito não é um prodígio de sensatez. Alguém mesmo já descobriu que a fantasia 

corresponde quase sempre à pequena racha que o tipo tem na mioleira, ou a qualidade 

predominante da sua alma, contando os dominós pela hipocrisia; os princeses pelo 

efeminamento, os reis dos diabos pelo desvairamento delirante, os palhaços pela gente 
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sem personalidade ou de personalidade complacente. E esse alguém não deixava de me 

dizer: 

— Não há um rei dos diabos que não seja um capoeira valentíssimo, um princês 

sem langores femininos, e repara no grande número de mulheres alegres usando as roupas 

de palhaço que elas denominam de clóvis. 

Tudo no mundo se explica. A máscara um desvio transitório da personalidade, um 

acesso que passa em três dias de papelão, bisnagas e cores violentas. A moléstia geral vai-

se, mas ficam andando por aí alguns casos que nunca puseram na face um pedaço de seda 

ao menos. 

São os máscaras de todo o ano, os autômatos humanos. 

Os máscaras de todo o ano! Os senhores já decerto repararam nesses homens que 

mudam de andar de semana em semana, apropriam gestos e modos de pessoas de certa 

notoriedade, e são um dia pelas costas exatamente Fulano de tal para no seguinte 

passarem para sicrano? Os senhores com certeza já tiveram dó desses transformistas 

espontâneos? 

É positivamente uma nevrose a acumulação de sósias propositais. 

Nós temos tido várias doenças morais muito próximas de manicômio e do open-

door, mas nenhuma como essa curiosa moléstia de despersonalização consciente, a 

acomodação de um duplo que nos apaga ou nos exagera. Há uma porção. Espio de há 

muito um cavalheiro que é o 

Dr. Carlos Peixoto tal qual, usa até uma gravata de veludo roxo; conheço um 

cidadão que anda fantasiado de David Campista, falando por períodos curtos a brincar 

com o pince-nez; já corri atrás de um moço que fingia de James Darcy à meia-noite, 

saindo de um teatro e conheço vários Bilac, vários Guimarães Passos, dois ou três Rauis e 

pelo menos meia dúzia de Calixtos. 

Um homem que vos diz no Hospício, grave ou a sorrir: — eu sou o Corcovado? 

ou eu sou o sapo? É muito menos perigoso do que esses máscaras de todo o ano soltos em 

plena praça. Para que afinal arranja um homem a cara e o passo do Dr. Afonso Pena, 

finge o andar do Guimarães Passos, fala como o José Ricardo e anda na rua vestido de 

Calixto? Admiração? Mas só a admiração leva alguém a reproduzir as atitudes físicas de 

outrem? Será a compreensão imitativa da originalidade? Hoje está provado que nós só 

usamos gravata por uma questão de imitação. Mas a imitação vai até a escolha dos gestos, 

a entonação vocal, as frases, o andar sem indicar da parte do imitador uma verdadeira 
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doença, um estado latente de cárie irremediável da personalidade? Uma atitude, já dizia o 

admirável Oscar Wilde, não se organiza num dia. 

É preciso acumular paradoxos e excentricidades para criar a legenda, que é sempre 

como o corpo odico da fantasia. A imitação criou essa espécie de tipo das classes e que 

fez as classes, as agremiações e as fardas: o soldado com tacões altos, o poeta de 

chapelão, o pintor de cabeleira. O século XIX que foi por excelência o nivelador da 

nulidade, deu o apetite de todos se parecerem, depois de uma certa idade, ao burguês 

comedido. Os sujeitos fora dessa regra são exceções raras, ou casos de atavismo ou casos 

de violenta personalidade, capazes de impor uma atitude. Os que os imitam — 

emasculados da imaginação, frustes da fantasia, que na mediocridade como no gênio, 

começa pela fatiota. 

Nas observações dos alienados sabe-se o delicado prazer que os pobres têm ao 

verem-se tratados como se fossem os tipos em que se talharam. 

— Meu caro sapo, você é um sapo esperto. 

O doido arredonda o gesto, fica contente, ri. É sapo da cabeça aos pés. 

Mas o doente da personalidade solto é um fugitivo, um medroso, um agoniado. Há 

no seu cérebro a noção do plágio, da ladroeira do físico que ele imaginara. Nunca rouba 

todo o indivíduo de pancada e nunca se fixa definitivamente num único herói. Há sujeitos 

que começam pela barba, pelo feitio da barba. Depois tomam o andar. Em seguida 

apropriam o chapéu, o gesto de saudar. Quando conhecem o imitado, em breve há uma 

verdadeira absorção: o riso é o mesmo, as palavras as mesmas, como num cinematógrafo 

as figuras exageradas. E se alguém lhes diz: você imita fulano, eles ficam realmente 

furiosos, ou balbuciam tímidos. 

— É uma mentira! É uma calúnia! 

Mas a novidade desvaira-os. Há duas classes desses sósias ilusionistas: os íntimos 

e os desconhecidos. 

Os íntimos são as vítimas fracas da sugestão direta. Pensam do mesmo modo, 

agem do mesmo modo, têm a mesma roupa e as mesmas frases. Vestir igual é para eles o 

supremo grau, a uniformidade integral. Há anos conheci um sujeito que imitava o falecido 

Orlando Teixeira, e andava de ombro derreado, tossindo, escarrando, falando rouco com 

ares de tísico só para se parecer com o malogrado poeta. E nas rodas literárias, de que é 

sempre prudente fugir, já várias vezes tenho encontrado três ou quatro Rauis conversando 

com cinco ou seis Graça Aranhas de pancada. 
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Os desconhecidos, os anônimos são os que roubam com medo. Não pedem 

emprestado, subtraem, e vão pelas ruas fingindo do tipo que copiam, satisfeitíssimos mas 

prontos a dobrar a primeira esquina se são descobertos. 

Outro dia, eu vi pela manhã de chapéu de castor cinza, sapato branco e roupa de 

brim, o caricaturista Calixto. Era ele, não havia dúvida. Calixto ia devagar. 

Chamei-o, mas ao primeiro apelo Calixto apressou o passo. Apressei o meu 

também, chamei de novo e com grande pasmo vi Calixto correr, enfiar num tílburi. Que 

tal, hein? Que desaforo! Duas horas depois encontro Calixto de preto com chapelão preto. 

— Menino, você hoje está extraordinário. Ainda há pouco de brim, não querendo 

cumprimentar-me; agora de preto... 

— Há engano, homem. Saio agora de casa... 

Seria outro Calixto? Era. À noite Calixto passava pelo Lírico vestido de preto. 

Bradei por ele. Calixto apressou o andar. 

— Não, desta vez não me escapa! 

E, decidido, deitei a correr. Na frente Calixto corria em direção ao morro de Santo 

Antônio. Por fim, parou exausto. Avancei, rindo, mas logo fugiu-me o riso dos lábios. 

Diante de mim, com a roupa exatamente igual à do caricaturista, o gravatão, as caveiras, 

tudo quanto forma o aspecto de Calixto, um homem da mesma altura, mais claro, porém, 

e com a fisionomia mudada — olhava-me. 

— Perdão! Pensei que o senhor fosse Calixto Cordeiro. 

O homem descerrou o lábio. 

— Para que o senhor anda a brincar? É uma coincidência apenas — a minha roupa 

igual... Não quero imitar, não... Descanse... Depois, que tem com isso? 

Curvei-me. Pedi desculpas. Quase dou-lhe um abraço. Porque, afinal, o homem 

comovia-me. Na eterna curiosidade da vida urbana era bem um caso, o caso típico desse 

desvio da personalidade que faz de ano em ano o Carnaval, desse desvio que faz procurar 

a multidão o seu ideal numa data fixa, mas que solta na rua diariamente, grotescos, 

tímidos, dolorosos, autômatos, os sósias conscientes da gente conhecida — os máscaras 

sem máscara de todo o dia...  

 

 

Os humildes 
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Esta greve do gás, que pôs em treva a cidade tantos dias, deixa-me apenas mais 

radicado um sentimento doloroso. E esse sentimento doloroso, nascido de longa 

observação, é tão banal que talvez toda a gente o tivesse, se observasse. 

Quando pensou a cidade que havia, com efeito, por trás daquela sinistra fachada 

do Gás, homens a suar, a sofrer, a morrer para lhe dar a luz que é civilização e conforto? 

Quando esses homens, desesperados, largaram as pás, enxugaram o suor da fronte e não 

quiseram mais continuar a morrer, que ideia fazia a cidade — aquela elegante menina, 

este rapazola de passo inglês, o negociante grave, o conselheiro, o empregado público, os 

apaniguados da Sorte, daquele bando de homens, negros de lama do carvão e do suor, 

torcionados pelo Peso e pelo Fogo? Nenhuma. Esses pobres diabos, homens como nós, 

com família, com filhos, com ideais talvez, não existiam propriamente; eram como o 

coque, como os aparelhos de destilação, como os fornos de uma quantidade componente 

do fato estabelecido neste princípio breve: ex fumo dare lucem. Mais nada. Só ao acender 

o bico de gás em vão é que surgiu a ideia do operário, do homem preso nas malhas de 

ferro de um sindicato poderoso, com a frase: 

— Os operários fizeram greve... 

É a noção de uma classe de oprimidos, classe diminuta, classe anônima, com a sua 

vida inteira amarrada à polé do trabalho hórrido, e que, de repente, só ao cruzar os braços, 

punha em sombra uma cidade inteira. 

Estes conhecimentos foram rápidos e rapidamente desaparecerão. Amanhã, 

arranjadas definitivamente as coisas, o bando volta ao horror, ninguém ao passar pelo 

edifício lembrará tanta gente no trabalho desesperado, e o próprio bando estará resignado. 

Por quê? Porque é a vida, porque é preciso trabalhar, porque não há remédio... 

Nada mais simples. Nada mais insignificante. Prestemos atenção aos condutores 

de homens, e deixemos a morrer os fracos e humildes — mesmo porque eles seriam 

incapazes de sair da engrenagem, da máquina fabulosa de carne e de aço de que são 

utensílios! 

E, entretanto, a nossa vida, o nosso conforto, tudo quanto é agradável, assenta na 

resignação, inconsciente quase, dos humildes e nessa tremenda fúria com que a sociedade 

os esmigalha, sem olhar ao menos a sua agonia final. 

Os humildes! Já leste o noticiário sem importância dos jornais? Já nadaste por aí 

nas descargas, nas ilhas, nos grandes trabalhos? Pois lê e vai ver. Se tens um pouco de 

comiseração pela velhice e um pouco de amor pela mocidade em flor, os teus olhos 
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ficarão para sempre pasmados dessas aglomerações sob o regime bruto de um trabalho de 

animais e da maneira por que a morte mastiga, engole, deglute vorazmente as vidas 

desses homens que não são homens já — são as cabeças de um enorme rebanho. 

Nas notas da Santa Casa e do Necrotério há todo o dia farta messe de informações. 

Oitenta por cento dos entrados para a autópsia do Necrotério são pobres-diabos 

desconhecidos, mortos no trabalho e que ninguém tem curiosidade de ver. Para a Santa 

Casa, com guia do delegado, entram também, todo o dia, os feridos e os estropiados do 

trabalho. Os jornais dão as notas curtas: Ontem, quando conduzia a carroça, Manuel, de 

20 anos, caiu, quebrando a perna; — ontem, Joaquim, de 60 anos, carregador, na ocasião 

em que conduzia um saco... Ninguém imagina a estatística trágica de pobres rapazes, de 

adolescentes, estropiados, feridos, mortos, esmigalhados pelo trabalho feroz, e ninguém 

pensa em ter pena de um sexagenário que arrebenta sob o peso de um saco em plena 

calçada. 

Eles, coitados, não sabem. São os humildes, são os ignorantes. Todas as emoções 

se lhes embotaram. Os pais trabalhavam de sol a sol. Aos dez anos já trabalham. É preciso 

trabalhar para ganhar, com medo do patrão poderoso, do feitor, do espia, de toda a gente, 

para não perder aquela certeza assustada e mortal do pão. 

Humildes! Quanta coisa se vê e se ouve (que é impossível contar) de miséria, de 

sentimento, de irreparável, de infinita candura nessas pobres almas sem luz, nesses seres 

em que o próprio instinto se encurta ao movimento do animal de carga! Houve um tempo 

em que eu me preocupei com a grande tragédia, e no meu cérebro até hoje ficaram 

gravados os cenários enormes e as cenas. 

Das pequenas cenas, duas voltam-me à memória constantemente. E foram simples. 

Na primeira um rapazola, carroceiro, caíra da boleia fraturando a perna. Havia sangue, 

gente em torno e o coitado gemia. Enquanto o carro da Assistência não vinha — e esse 

carro tornou-se notável por não vir, uma autoridade qualquer aproveitava para interrogá-

lo. 

— Que idade tem? 

— Saberá V.S.ª que vinte e poucos, ai! 

— Tem família? 

— Ai! a mãe... minha mãe. 

Interrompi a autoridade com uma curiosidade imprevista. 

— Há quanto tempo é você carroceiro? 
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— Há muito... desde criança... há dez anos, para a mãe que é viúva. 

E de repente em pranto: 

— Ai! a minha vida, que vou perder o emprego, ai! que não trabalho mais... 

Essa criança moída de trabalho para uma criatura miserável que era a sua mãe, 

empastada de sangue, nunca mais me saiu da retina. 

A outra foi num bonde da Saúde, à noite. No bonde deserto vinham três 

trabalhadores das Obras do Porto, a conversar. 

— O João morreu hoje. 

— O caixão caiu e ele afundou. 

— Conte-me lá isso, intervim eu. 

— Sei lá! Mais ou menos todo o dia morre um. Que quer? É preciso. 

E era verdade. Nem os jornais davam notícia, nem é possível dar. Morrem nas 

pedreiras, morrem na estiva, morrem no minério, morrem sob as carroças, um hoje, 

amanhã outro. É fatal. Só quando morrem muitos é que se fala. Quando morrem ou 

quando fazem greve — porque o trabalho interrompe, o patrão dá o supremo desespero e 

a sociedade sente falta. 

Para os humildes, porém, morrer é fácil. A greve é que é um problema assustador. 

Em certos sítios deste Rio de Janeiro gritalhão e meetingueiro, há regimes que seriam o 

inferno para os servos da gleba da Idade Média e que só podem ser comparados à 

alucinante visão da História dos Tempos Futuros, de Wells. A algumas braças de Niterói, 

há uma ilha que se intitula suavemente de Fome Negra. Os homens nessa região viraram 

apenas máquinas. São aparelhos da grande máquina de levar o minério, o piquiry, para os 

navios de carga. Quando descansa essa gente? Quando dorme? Quando pensa? É 

impossível saber. Estão ali com as mãos rotas dessorando uma gosma amarela, a pele 

gretada, os olhares desconfiados. Para chegar até eles em trabalho é preciso uma espécie 

de assalto à vontade do feitor, à vontade dos espias. E quando a gente, entre as descargas, 

lhes dirige a palavra, os mais espertos dizem, olhando de soslaio: 

— Olhe o feitor. Pelo amor de Deus, não fale, que eu sou demitido! E os fracos, os 

tímidos, os covardes ganem com medo de tudo, do feitor, do patrão, símbolo molossiano 

que eles não conhecem, dos companheiros, de nós mesmos: 

— Para que quer saber meu nome? Não sei! Deixe-me trabalhar! Estou muito 

bem! 
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É ali, a dois passos, um dos trustes de exploração da vida humana, do esgotamento 

de pobres diabos, que nasceram pobres, que vivem pobres e que morrerão, abreviados 

pelo trabalho, ainda pobres, sem ao menos essa compensação magna: o dinheiro... O 

messias que se erguer nesse ambiente está perdido. A suspeita pesa-lhe como um grilhão, 

faz-se em torno um cordão de isolamento contra a ideia nova em que o patrão tece, para a 

segurança dos seus interesses, todas as forças possíveis: o terror dos companheiros, a 

vigilância da polícia, o conservadorismo dos jornais, a hostilidade da massa. 

De vez em quando, um desses devotados, também humilde mas possuído da 

vontade fraternal de melhorar a sorte dos companheiros, surge, fala de “emancipação do 

operariado” e de outras coisas graves, solenes e vazias. É um homem ao mar. Nem tu, 

nem aquele cavalheiro proprietário o conhecem. Mas a polícia já sabe que o bandido é um 

anarquista infame, os feitores não o largam com o olhar, os companheiros o evitam ou 

chasqueiam na sua ignorância das suas ideias de associações de classe, e o diretor da 

Companhia, a Companhia, o sindicato, o Truste, a entidade absoluta e poderosa que 

detém as energias humanas enfim, têm o seu retrato com uma cruz no grupo fotográfico 

dos operários, recebe informações da sua pessoa, faz o dossiê do crime para esmagá-lo 

com uma patada na primeira ocasião. 

Naquele inferno do gás, velho e atroz, em que os homens são como os pistons de 

uma enorme máquina saindo de uma temperatura de ar livre, à chuva com frio ou com 

calor, quase nus, para entrar numa temperatura de caldeira e de novo sair e tornar a entrar, 

sem parar, durante horas e horas; naquele horror em que as fornalhas lembram olhos de 

ciclopes fantásticos numa fixação de hipnose — quantas vezes terá aparecido o 

revolucionário, quantas vezes terá aparecido já o desejoso de melhorar a vida daquela 

pobre gente? Muitas decerto... A timidez da humildade, porém, a timidez dos simples, que 

os faz eternamente explorados, extinguia os generosos sob o bridão insolente das 

exigências da Companhia. E ninguém sabia que ali, num trabalho que vos dá a impressão 

de um delírio permanente, de um círculo infernal esquecido pelo Dante, havia homens, 

homens como nós, a penar, a morrer, para escassamente comer e gentilmente nos dar, 

com lucros para todos, menos para eles, o bico de gás civilizado. Foi preciso a greve, para 

que se ouvisse um protesto de treva, um protesto mudo a soluçar nos combustores 

semiapagados, um enorme espasmo de sombra cobrindo a cidade inteira a indicar que eles 

existiam... 
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A greve! A greve é ainda uma anomalia entre nós, quando a exploração do capital 

é um fato tão negro como na Europa. Mas é que lá os humildes começam a se reconhecer 

e aqui eles ainda são tão pobres, tão tímidos, carne de bucha da sociedade, tão ignorados 

dela que se ignoram quase totalmente a eles mesmos. 

E lembrar, a propósito de um caso, tanta aflição humana, tanto trabalho tremendo, 

tantos casos: a maior parte da espécie é imensamente comovente, posto que 

incorrigivelmente romântica e de um pieguismo colegial...  

 

 

A pressa de acabar 

 

Evidentemente nós sofremos agora em todo o mundo de uma dolorosa moléstia: 

— a pressa de acabar. Os nossos avós nunca tinham pressa. Ao contrário. Adiar, 

aumentar, era para eles a suprema delícia. Como os relógios, nesses tempos remotos, não 

eram maravilhas de precisão, os homens mediam os dias com todo o cuidado da atenção, 

e eram eles que diziam do dia 13 de dezembro 

 

Le jour croist le saut d’une puce 

 

e que contavam, cheios de prazer, o aumentar dos dias nesse dezembro europeu pelos 

pulos, saltos e passos de diversos animais: 

 

A la saint Thomas le jour croist 

Le saut d’un chat ; 

A la Noël 

Le saut d’un baudet ; 

Au nouvel an 

Le pas d’un sergent. 

 

Até o dia 17 de janeiro em que o dia crescia — o jantar de um frade... 

Nenhum de nós gozaria a vida observando a delícia dos dias aumentarem. Nem 

dos dias, nem das noites. Estamos no mês em que as noites começaram a encompridar, e 

ninguém ainda se lembrou de dizer que a 13 a noite cresce o pulo de uma pulga e que por 

Santo Antônio a noite será tão comprida que fartará um casal amoroso... E isto por quê? 
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Porque nós temos pressa de acabar. Sim! Em tudo, essa estranha pressa de acabar se 

ostenta como a marca do século. Não há mais 

livros definitivos, quadros destinados a não morrer, ideias imortais, amores que se 

queiram assemelhar ao símbolo de Philemon e Baucis. Trabalha-se muito mais, pensa-se 

muito mais, ama-se mesmo muito mais, apenas sem fazer a digestão e sem ter tempo de a 

fazer. 

Antigamente as horas eram entidades que os homens conheciam imperfeitamente. 

Calcular a passagem das horas era tão complicado como calcular a passagem dos dias. 

Inventavam-se relógios de todos os moldes e formas. As horas nesses relógios deixavam 

uma vaga impressão, e foi de S. Luiz, rei de França, a ideia de contar as horas das noites 

pelas candeias que acendia. Era confundir as horas. 

Hoje, não. Hoje, nós somos escravos das horas, dessas senhoras inexoráveis que 

não cedem nunca e cortam o dia da gente numa triste migalharia de minutos e segundos. 

Cada hora é para nós distinta, pessoal, característica, porque cada hora representa para 

nós o acúmulo de várias coisas que nós temos pressa de acabar. O relógio era um objeto 

de luxo. Hoje até os mendigos usam um marcador de horas, porque têm pressa, pressa de 

acabar. 

Quem hoje não tem pressa de acabar? É possível que se perca tempo — oh! coisa 

dolorosa! — mas com a noção de que o estamos perdendo. Perde-se tempo como se perde 

a vida — porque não há remédio, porque a fatalidade o exige. Mas com que raiva! 

Vede o homem da bolsa. Esse homem podia andar devagar. Entretanto anda a 

correr, suando, a consultar o relógio, querendo fazer em quatro horas o que em outro 

tempo se fazia em quatro meses. Vede o jornalista. Dispara por essas ruas aflito, 

trepidante, à cata de uma porção de fatos que em síntese, desde o assassinato à 

complicação política, são devidos exclusivamente à pressa de acabar. Vede o espectador 

teatral. Logo que o último ato chega ao meio, ei-lo nervoso, danado por sair. Para quê? 

Para tomar chocolate depressa. E por que depressa? Para tomar o bonde onde o vemos 

febril ao primeiro estorvo. Por quê? Porque tem pressa de ir dormir, para acordar cedo, 

acabar depressa de dormir e continuar com pressa as breves funções da vida breve! 

“Dar tempo ao tempo” é uma frase feita cujo sentido a sociedade perdeu 

integralmente. Já nada se faz com tempo. Agora faz-se tudo por falta de tempo. Todas as 

descobertas de há 20 anos a esta parte tendem a apressar os atos da vida. O automóvel, 
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essa delícia, e o fonógrafo, esse tormento encurtando a distância e guardando as vozes 

para não se perder tempo, são bem os símbolos da época. 

O homem mesmo do momento atual num futuro infelizmente remoto, caso a terra 

não tenha grande pressa de acabar e seja levada na cauda de um cometa antes de esfriar 

completamente — o homem mesmo será classificado, afirmo eu já com pressa, como o 

Homus cinematographicus. 

Nós somos uma delirante sucessão de fitas cinematográficas. Em meia hora de 

sessão tem-se um espetáculo multiforme e assustador cujo título geral é: — Precisamos 

acabar depressa. 

O homem-cinematográfico acorda pela manhã desejando acabar com várias coisas 

e deita-se à noite pretendendo acabar com outras tantas. É impossível falar dez minutos 

com qualquer ser vivo sem ter a sensação esquisita de que ele vai acabar alguma coisa. O 

escritor vai acabar o livro, o repórter vai acabar com o segredo de uma notícia, o 

financeiro vai acabar com a operação, o valente vai liquidar um sujeito, o político vai 

acabar sempre várias complicações, o amoroso vai acabar com aquilo. Daí um verdadeiro 

tormento de trabalho. Cada um desses sujeitos esforça-se inutilmente — oh! quanto!... — 

para acabar com o lendário rochedo. O homem cinematográfico, comparado ao homem 

do século passado, é um gigante de atividade. O comerciante trabalha em dois meses mais 

do que o seu antecessor em dez anos; o escritor escreve volumes de tal modo, aqui, na 

França, na Inglaterra, que os próprios colegas (aliás com a mesma moléstia) ficam a 

desconfiar de que o tipo tenha em casa um batalhão de profissionais anônimos: os 

amorosos ajeitam-se de tal forma que a paixão me dá hoje a impressão de um bailado 

desvairado que se denomina: o cancã dos beijos. A pressa de acabar torna a vida um 

torvelinho macabro e é tão forte o seu domínio que muitos acabam com a vida ou com a 

razão apenas por não poder acabar depressa umas tantas coisas... 

Quem será capaz de dizer hoje sinceramente: — eu vivo para o teu amor? Vive-se 

dois minutos porque há pressa de outros amores que também se hão de acabar. Ainda 

outro dia uma jovem senhora casada de fresco dizia-me: 

— Oh! não! não desejo ter filhos. 

— Mas, minha senhora, o fim da vida... 

— Não venha com frases. Preciso dizer-lhe que eu teria saudades de ter mesmo 

muitos filhos. Mas falta-me o tempo e eles ainda levam nove meses a chegar cá... 
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Felizmente, os petizes já começam a nascer nos automóveis, na terceira velocidade 

e é provável que com algum esforço se consiga apressar o sistema atual da gestação. 

Antes mesmo disso nós conseguimos acabar com a reflexão e o sentimento. O 

homem de agora é como a multidão: ativo e imediato. Não pensa, faz; não pergunta, obra; 

não reflete, julga. 

Cada homem vale por uma turba. A turba é inconsciente, o homem começa a sê-lo 

nessa nevrose. 

Quantas mulheres amas neste momento? 

— Pelo menos, três, fora as passadas. Mas vou acabar porque tenho outras. 

— Por que escreveste um livro que é inteiramente o oposto do publicado uma 

semana antes? 

— Porque era moda e eu precisava acabar mais um volume. 

— Por que te suicidas, tu? 

— Porque não posso acabar com o amor que dura há três meses! 

A pressa de acabar! Mas é uma forma de histeria difusa! Espalhou-se em toda a 

multidão. Há nos simples, nos humildes, nos mourejadores diários; há nos inúteis, há nos 

fúteis, há nos profissionais da coquetterie, há em todos esse delírio lamentável. Qual é o 

fito principal de todos nós? acabar depressa! O homem cinematográfico resolveu suprema 

insanidade: encher o tempo, atopetar o tempo, abarrotar o tempo, paralisar o tempo para 

chegar antes dele. Todos os dias, (dias 

em que ele não vê a beleza do sol ou do céu e a doçura das árvores porque não tem tempo, 

diariamente, nesse número de horas retalhadas em minutos e segundos que uma 

população de relógios marca, registra e desfia) — o pobre diabo sua, labuta, desespera 

com os olhos fitos nesse hipotético poste de chegada que é a miragem da ilusão. Os que 

assistem, com a pressa de acabar, gritam inclementes a frase mais representativa do 

momento: 

— Está na hora! 

Os que representam (e são os mesmos) têm no cérebro a ideia fixa: 

— É a hora! Vai chegar a hora... 

Uns acabam pensando que encheram o tempo, que o mataram de vez. Outros 

desesperados vão para o hospício ou para os cemitérios. A corrida continua. E o Tempo 

também, o tempo insensível e incomensurável, o Tempo infinito para o qual todo o 

esforço é inútil, o Tempo que não acaba nunca! É satanicamente doloroso. Mas que fazer? 
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Acentuar a moléstia, passar adiante logo e recordar, nestas noites longas-longas? 

Não! Brevíssimas! — de mais o bom tempo de antanho em que os nossos avós, sem 

relógios assegurados, sem a pressa de acabar, nos preparavam este presente vertiginoso 

com tempo ainda para verificar como os dias aumentavam o pulo de um gato, o passo de 

sargento ou o farto jantar de um frade... 
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A Era do Automóvel 

 

E, subitamente, é a era do automóvel.  O monstro transformador irrompeu, 

bufando, por entre os descombros da cidade velha, e como nas mágicas e na natureza, 

aspérrima educadora, tudo transformou com aparências novas e novas aspirações. Quando 

os meus olhos se abriram para as agruras e também para os prazeres da vida, a cidade, 

toda estreita e toda de mau piso, eriçava o pedregulho contra o animal da lenda, que 

acabava de ser inventado em França. Só pelas ruas esguias dois pequenos e lamentáveis 

corredores tinham tido a ousadia d’aparecer. Um, o primeiro, de Patrocínio, quando 

chegou, foi motivo de escandalosa atenção. Gente de guarda-chuva debaixo do braço, 

parava estarrecida como se tivesse visto um bicho de Marte ou um aparelho de morte 

imediata. Oito dias depois, o jornalista e alguns amigos, acreditando voar com três 

quilômetros por hora, rebentavam a máquina de encontroas árvores da rua da Passagem. 

O outro, tão lento e parado que mais parecia uma tartaruga barulhenta, deitava tanta 

fumaça que, ao vê-lo passar, várias damas sufocavam. A imprensa, arauto do progresso, e 

a elegância, modelo do esnobismo, eram os precursores da época automobilística. Mas 

ninguém adivinhava essa era. Quem poderia pensar na futura influência do automóvel 

diante da máquina quebrada de Patrocínio? Quem imaginaria velocidades enormes na 

carriola dificultosa que o conde Guerra Duval cedia aos clubes infantis como um brinco 

idêntico aos baloiços e aos pôneis mansos? Ninguém! Absolutamente ninguém. 

— Ah, um automóvel, aquela máquina que cheira mal? 

— Pois viajei nele. 

— Infeliz! 

Para que a era se firmasse fora precisa a transfiguração da cidade. E a 

transfiguração se fez como nas férias fulgurantes, ao tantã de Satanás. Ruas arrasaram-se, 

avenidas surgiram, os impostos aduaneiros caíram, e triunfal e desabrido o automóvel 

entrou, arrastando desvairadamente uma catadupa de automóveis. Agora, nós vivemos 
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positivamente nos momentos do automóvel, em que o chauffeur é rei, é soberano, é 

tirano. 

Vivemos inteiramente presos ao automóvel. O automóvel ritmiza a vida 

vertiginosa, a ânsia das velocidades, o desvario de chegar ao fim, os nossos sentimentos 

de moral, de estética, de prazer, de economia, de amor.  

Mirbeau escreveu: — “O gosto que tenho pelo auto, irmão menos gentil e mais 

sábio do barco, pelo patim, pelo balanço, pelos balões, pela febre também algumas vezes, 

por tudo que me leva e me arrasta, de pressa, para além, mais longe, mais alto, além da 

minha pessoa, todos esses apetites são correlatos, têm a  origem comum no instinto, 

refreado pela civilização, que nos leva a participar dos ritmos, de toda a vida, da vida 

livre, ardente, e vaga, vaga ai! Como os nossos desejos e os nossos destinos...” 

Não, eu não penso assim. O meu amor, digo mal a minha veneração pelo 

automóvel vem exatamente do tipo novo que ele cria, preciso e instantâneo, da ação 

começada e logo acabada que ele desenvolve entre mil ações da civilização, obra sua na 

vertigem geral. O automóvel é um instrumento de precisão fenomenal, o grande 

reformador das formas lentas. 

Sim, em tudo! A reforma começa, antes de andar, na linguagem e na ortografia. É 

a simplificação estupenda. Um simples mortal de há vinte anos passados seria incapaz de 

compreender, apesar de todas as letras e as palavras por inteiro, este período: “O 

Automóvel Club Brasil sem negócios com a Sociedade de Automóveis de Reims, na 

garagem Excelsior.” Hoje, nós ouvimos diálogos bizarros. 

— Foste ao A.C.B.? 

— Yes. 

— Marca da Fábrica? 

— F.I.A.T. 60-HP. Tenho que escrever ao A.C.O.T.U.K.  

O que em palestra diz-se ligando as letras em palavras de aspecto volapuqueano, 

mas que traduzido para o vulgar significa que o cavalheiro tem uma máquina da Fábrica 

Italiana de Automóveis de Turim, da força de 60 cavalos e que vai escrever para o 

Aeroclube do Reino Unido. 

É ou não é prodigioso? É a língua do futuro, a língua das iniciais só entrevista, 

segundo Bidon, pelo genial José de Maêstre, que fazia cadáver (mesmo credor) derivar de 

corpus datus vermibus. 
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Um artigo de duzentas linhas escreve-se em vinte quase estenografado. Assim 

como encurta tempo e distâncias no espaço, o automóvel encurta tempo e papel na escrita. 

Encurta mesmo as palavras inúteis e a tagarelice. O monossílabo na carreira é a opinião 

do homem novo. A literatura é ócio, o discurso é o impossível. 

Mas o automóvel não simplifica apenas a linguagem e a ortografia. Simplifica os 

negócios, simplifica o amor, liga todas as coisas vertiginosamente, desde as amizades 

necessárias que são a base das sociedades organizadas, até o idílio mais puro. 

Um homem, antigamente, para fazer fortuna, precisava envelhecer. E a fortuna era 

lamentável de pequena. Hoje, rapazolas que ainda não têm trinta anos são milionários. 

Por quê? Por causa do automóvel, por causa da gasolina, que fazem os meninos nascer 

banqueiros, deputados, ministros, diretores de jornal, reformadores de religião e da 

estética, aliás com muito mais acerto que os velhos. 

Se não fossem os 120 quilômetros por hora dos Dietriche de course, não se 

andaria moralmente tão depressa. O automóvel é o grande sugestionador. Todos os 

ministros têm automóveis, os industriais e os financeiros correm de automóvel no 

desespero de acabar depressa, e andar de automóvel é, sem discussão, o ideal de toda a 

gente. 

Vá qualquer sujeito que se preza à casa de outro, de tílburi ou de carro. Com um 

pouco de intimidade o outro dirá fatalmente: 

— Pobre criatura! Como deves estar moído! Levaste para aí uma infinidade de 

tempo! Despede o caranguejo e vem no meu auto. 

Auto! Compreendam o quanto vai de misterioso, de primacial, de autônomo nesta 

palavra! Daí, decerto, o poder fascinador para concluir negócios da invenção vertiginosa. 

Chega-se com estrépito, stopa-se brusco, salta-se: 

— O sr. Veio de automóvel? 

— Para quem tem tanto que fazer! 

— É uma bela máquina. 

— É minha, e está às suas ordens. 

— E o chauffeur? 

— Também meu. Mas o chauffeur é sempre o que menos guia. Teria muito prazer 

em conduzi-lo. 

No outro dia o negócio está feito, principalmente se o contratante não contrata por 

conta própria. 
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Para se ganhar dinheiro, acima do comum sedentário, é preciso ter um automóvel, 

conservá-lo, aluga-lo. A quimera montável dos idealistas não é outra senão o automóvel. 

Nele, toda a quentura dos seus cilindros, a trepidação da sua máquina transfundem-se na 

pessoa. Não é possível ter vontade de parar, não é possível deixar de desejar. A noção do 

mundo é inteiramente outra. Vê-se tudo fantasticamente em grande. Graças ao automóvel 

a paisagem morreu — a paisagem, as árvores, as cascatas, os trechos bonitos da natureza. 

Passamos como um raio, de óculos enfumaçados por causa da poeira. Não vemos as 

árvores. São as árvores que olham para nós com inveja. Assim, o automóvel acabou com 

aquela modesta felicidade nossa de bater palmas aos trechos da floresta e mostrar ao 

estrangeiro la naturaleza. Não temos mais la naturaleza, o Corcovado, o Pão de Açúcar, 

as grandes árvores, porque não as vemos. A natureza recolhe-se humilhada. Em 

compensação temos palácios, altos palácios nascidos do fumo de gasolina dos primeiros 

automóveis e a febre do grande devora-nos. Febre insopitável e benfazeja! Não se lhe 

pode resistir. Quando os novos governos começam, com medo de perder a cabeça, logo 

no começo ministros e altas autoridades sempre dizem: 

— Precisamos fazer economias. 

Como? Cortando orçamentos? Reduzindo o pessoal? Fechando as secretarias? 

Diminuindo vencimentos? 

Não. O primeiro momento é de susto. As autoridades dizem apenas. 

—  Vamos vender os automóveis. 

Mas logo altas autoridades e funcionários sentem-se afastados, sentem-se 

recuados, têm a sensação penosa de um Rio incompreensível, de um Rio anterior ao 

automóvel, em que eram precisos meses para realizar alguma coisa e horas para ir de um 

ponto ao outro da cidade. E então o ministro, mesmo o mais retrógrado e velho, revoga as 

economias e murmura. 

— Vão buscar o automóvel! 

Oh! O automóvel é o criador da época vertiginosa em que tudo se faz depressa. 

Porque tudo se faz depressa, com o relógio na mão e ganhando vertiginosamente tempo 

ao tempo. Que ideia fazemos de século passado? Uma ideia correlata a velocidade do 

cavalo e do carro. A corrida de um cavalo hoje, quando não se aposta nele e o dito cavalo 

não corre numa raia, é simplesmente lamentável. Que ideia fazemos de ontem? Ideia de 

bonde elétrico, esse bonde elétrico, que agora deixamos longe em dois segundos. O 

automóvel fez-nos ter uma apudorada pena do passado. Agora é correr para frente. Morre-
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se depressa para ser esquecido dali a momentos; come-se rapidamente sem pensar no que 

se come; arranja-se a vida depressa, escreve-se, ama-se, goza-se como um raio; pensa-se 

sem pensar no amanhã que se pode alcançar agora. Por isso o automóvel é o grande 

tentador. Não há quem lhe resista. Desde o dinheiro ao amor. O dinheiro precisa de 

automóveis para mostrar quem é. O amor serve-se do automóvel para fingir dinheiro e 

apressar as conquistas. Por S. Patrício, patrono dos automóveis!  Já reparastes que se 

julgam os homens pelo automóvel? Ouvi os comentários. 

— Não. Ele está bem. Vi-o de automóvel. 

— Lá vai aquele canalha de automóvel. Quanta ladroeira! 

— Bravo! De automóvel... 

— Os negócios dele são tantos que já comprou outro automóvel para dar-lhes em 

andamento. 

E no amor? 

As mulheres de hoje em dia, desde as cocotes às sogras problemáticas, resistem a 

tudo: a flores, a vestidos, a camarotes de teatro, a jantares caros. Só não resistem ao 

automóvel. O homem que consegue passear com a dama de seus sonhos nos quatro 

cilindros da sua máquina está prestes a ver a realidade nos braços. 

— Vamos passear de automóvel? 

— De automóvel?... 

Toda a sua fisionomia ilumina-se. Se a paixão é por damas alegres, antes da 

segunda velocidade, nós já vamos na reta da chegada. Se a paixão é difícil, há sempre a 

frase: 

— Que bom automóvel! É seu?  

— É nosso... 

Então, como uma carrosserie de primeira ordem, chassis longo, motorista 

fardado, na terceira velocidade, - pega-se.  

— Ai que me magoas. 

— Tu é que caíste... 

Como o amor é o fim do mundo, num instante compreende-se que de automóvel lá 

se chegue com a rapidez instantânea. Compreende-se mesmo ser impossível a indiferença 

nas máquinas diabólicas. Quando se quer dar por concluída uma conquista, diz-se: 

— Foi passear de automóvel com ele! 

E para a mulher do século XX todo o prazer da vida resume-se nesta delícia: 
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— Vou passear de automóvel! 

Ah! O automóvel! Ele não criou apenas uma profissão nova: a de chauffeur; não 

nos satisfez apenas o desejo vago. Ele precisou e acentuou uma época inteiramente sua, a 

época do automóvel, a nossa delirante e inebriante época de fúria de viver, subir e gozar, 

porque, no fundo, nós somos todos chauffeurs morais, agarrados ao motor do engenho e 

tocando para a cobiça das posições e dos desejos satisfeitos, com velocidade máxima, sem 

importar com os guardas-civis, os desastres, os transeuntes, sem mesmo pensar que os 

bronzes podem vir a derreter na carreira doida do triunfo voraz! 

Automóvel, senhor da era, criador de uma nova vida, ginete encantado da 

transformação urbana, cavalo de Ulisses posto em movimento por Satanás, gênio 

inconsciente da nossa metamorfose. 

 

 

Os Livres Acampamentos da Miséria 

 

 Certo já ouvira falar das habitações do morro de Santo Antônio, quando encontrei, 

depois da meia-noite, aquele grupo curioso —  um soldado sem número no boné, três ou 

quatro mulatos de violão em punho. Como olhasse com insistência tal gente, os mulatos 

que tocavam de súbito emudeceram os pinhos, e o soldado, que era um rapazola gigante, 

ficou perplexo, com um evidente medo. Era no largo da Carioca. Alguns elegantes 

nevralgicamente conquistadores passavam de ouvir uma companhia de operetas italiana e 

paravam para ver os malandros que me olhavam e eu de escandalosa simpatia. Acerquei-

me. 

— Vocês vão fazer uma seresta? 

— Sim senhor. 

— Mas aqui no Largo? 

— Aqui foi só para comprar um pouco de pão e queijo. Nós moramos lá em cima, 

no morro de Santo Antônio... 

 Eu tinha do morro de Santo Antônio a ideia de um lugar onde pobres e operários 

se aglomeravam à espera de habitações, e a tentação veio de acompanhar a seresta morro 

acima, um sítio tão laboriosamente grave. Dei o necessário para a ceia em perspectiva e 

declarei-me irresistivelmente preso ao violão. Graças aos céus não era admiração. Muita 
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gente, no dizer do grupo, pensava do mesmo modo, indo visitar os seresteiros no alto da 

montanha. 

— “Seu” tenente Juca, confidenciou o soldado, ainda ontem passou a noite inteira 

com a gente. E ele, quando vem , não quer continência nem que se chame de “seu” 

tenente. É só Juca... V. S. também é tenente. Eu bem que sei... 

Já por esse ponto da palestra nos íamos nas sombras do Teatro Lírico. Neguei 

francamente o meu posto militar, e começamos de subir o celebrado morro, sob a infinita 

palpitação das estrelas. Eu ia à frente com o soldado jovem, que me assegurava do seu 

heroísmo. Atrás o resto do bando tentava cantar uma modinha a respeito de uns olhos 

fatais. O morro era como outro qualquer morro. Um caminho amplo e maltratado, 

descobrindo de um lado, em planos que mais e mais se alargavam, a iluminação da 

cidade, no admirável noturno de sombras e de luzes, e apresentando de outro as fachadas 

dos prédios familiares ou as placas de edifícios públicos — um hospital, um posto 

astronômico. Bem no alto, aclarada ainda por um civilizado lampião de gás, a casa do dr. 

Pereira Reis, o matemático professor. Nada de anormal e nem vestígio de gente.  

O bando parou, afinando os violões. Essa operação foi difícil. O cabrocha que 

levava o embrulho do pão e do queijo, embrulho a desfazer-se, estava no começo de uma 

tranquila embriaguez, os outros discutiam para onde conduzir-me. O soldado tinha uma 

casa. Mas o Benedito era o presidente do Cube das Violetas, sociedade cantante e 

dançante com sede lá em cima. Havia também a casa do João Rainha. E a casa da 

Maroca? Ah! Mulher! Por causa dela o jovem praça já levara três tiros... Eu olhava e não 

via a possibilidade de tais moradas. 

— Você canta, tenente? 

— Canto, mas vim especialmente para ouvir e para ver o samba. 

— Bom, então entremos. 

Desafinadamente os violões vibraram. Benedito cuspiu, limpou a boca com as 

costas da mão, e abriu para o ar a sua voz áspera: 

O morro de Santo Antônio 

Já não é morro nem nada... 

Vi, então, que eles se metiam por uma espécie de corredor encoberto pela erva alta 

e por algum arvoredo. Acompanhei-os, e dei num outro mundo. A iluminação 

desaparecera. Estávamos na roça, no sertão, longe da cidade. O caminho que serpeava 

descendo, era ora estreito, ora largo, mas cheio de depressões e de buracos. De um lado e 
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de outro casinhas estreitas, feitas de tábuas de caixão com cercados, indicando quintais. A 

descida tornava-se difícil. Os passos falhavam, ora em bossas em relevo, ora em fundões 

perigosos. O próprio bando descia devagar. De repente parou, batendo uma porta. 

— Epa, Baiano! Abre isso... 

— Que casa é esta? 

— É um botequim. 

Atentei. O estabelecimento, construído na escarpa, tinha vários andares, o 

primeiro à beira do caminho, o outro mais abaixo, sustentado por uma árvore, o terceiro 

ainda mais abaixo, na treva. Ao lado uma cerca, defendendo a entrada geral dos tais 

casinhotos. De dentro, uma voz indagou quem era. 

— É o Constanço, rapaz, abre isso. Quero cachaça. 

Abriu-se a porta lateral e apareceu primeiro o braço de um negro, depois parte do 

tronco e finalmente o negro odo. Era um desses tipos que se encontram nos maus lugares, 

muito amáveis, muito agradáveis, incapazes de brigar e levando vantagem sobre os 

valentes. A sua voz era dominada por uma voz de mulher, uma preta que de dentro, ao ver 

quem pagava exigia logo seiscentos réis pela garrafa. 

— Mas, seiscentos, dona... 

— À 1 hora da noite, fazer o homem levantar em ceroulas, em risco de uma 

constipação... 

Mas Benedito e os outros punham em grande destaque o pagador da passeata 

daquela noite, e, não resistindo à curiosidade, eles abriram a janela da barraca, que ao 

mesmo tempo serve de balcão. Dentro ardia, sujamente, uma candeia, alumiando 

prateleiras com cervejas e vinhos. O soldadinho, cada vez mais tocado, emborcou o copo 

para segredar as coisas. O Baiano saudou com o ar de quem já foi criado de casa rica. E aí 

parados enquanto o pessoal tomava parati como quem bebe água, eu percebi, então, que 

estava numa cidade dentro da grande cidade. 

Sim. É o fato. Como se criou ali aquela curiosa vila de miséria indolente? O certo 

é que hoje há, talvez, mais de quinhentas casas e cerca de mil e quinhentas pessoas 

abrigadas lá por cima. As casas não se alugam. Vendem-se. Alguns são construtores e 

habitantes, mas o preço de uma casa regula de quarenta a setenta mil-réis. Todas são 

feitas sobre o chão, sem importar as depressões do terreno, com caixões de madeira, 

folhas de Flandres, taquaras. A grande artéria da urbs era precisamente a que nós 

atravessamos. Dessa, partiam várias ruas estreitas, caminhos curtos para casinhotos 
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oscilantes, trepados uns por cima dos outros. Tinha-se, na treva luminosa da noite 

estrelada, a impressão lida da entrada do arraial de Canudos, ou a funambulesca ideia de 

um vasto galinheiro multiforme. Aquela gente era operária? Não. A cidade tem um velho 

pescador, que habita a montanha há vários lustros, e parece ser ouvido. Esse pescador é 

um chefe. Há um intendente geral, o agente Guerra, que ordena a paz em nome do dr. 

Reis. O resto é cidade. Só na grande rua que descemos encontramos mais dois botequins e 

uma casa de pasto, que dá ceias.  Estão fechadas, mas basta bater, lá dentro abrem. Está 

tudo acordado, e o parati corre como não corre a água. 

Nesta empolgante sociedade, onde cada homem é apenas um animal de instintos 

impulsivos, em que ora se é muito amigo e grande inimigo de um momento para o outro, 

a amizade só se demonstram com uma exuberância de abraços e de pegações e de 

segredinhos assustadora — há o arremedo exato de uma sociedade constituída. A cidade 

tem mulheres perdidas, inteiramente da gandaia. Por causa delas tem havido dramas. O 

soldadinho vai-lhes à porte, bate: 

— Ó Alice! Alice, cachorra, abre isso! Vai ver qe está aí o cabo! Eu já andei com 

ela três meses. 

— Que admiração, gente!... Todo o mundo! 

Há casas de casais com união livre, mulheres tomadas. As serenatas param-lhes à 

porta, há raptos e, de vez em quando, os amantes surgem, rugindo, com o revólver na 

mão. Benedito canta à porta de uma: 

Ai! tem pena do Benedito 

Do Benedito Cabeleira. 

Mas também há casas de famílias, com meninas decentes. Um dos seresteiros, de 

chapéu Panamá, diz de vez em quando: 

— Deixemos de palavrada, que aqui é família! 

Sim, são famílias, e dormindo tarde porque tais casas parecem ter gente acordada, 

e a vida noturna ali é como uma permanente serenata. Pergunto a profissão de cada um. 

Quase todos são operários, “mas estão parados”. Eles devem descer à cidade, e arranjar 

algum cobre. As mulheres, decerto também, descem a apanhar fitas nas casas de móveis, 

Amostras de café na praça, - “troços por aí”. E a vida lhes sorri e não querem mais e não 

almejam mais nada. Como Benedito fizesse questão, fui até a sua casa, sede também do 

Clube das Violetas, de que é presidente. Para não perder tempo, Benedito saltou a cerca 

do quintal e empurrou a porta, acendendo uma candeia. Eu vi, então, isso: um espaço de 
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teto baixo, separado por uma cortina de saco. Por trás dessa parede de estopa, uma velha 

cama onde dormiam várias damas. Benedito apresentou gentilmente.  

— Minha mulher. 

Para cá da estopa, uma espécie de sala com algumas figurinhas nas paredes, o 

estandarte do clube, o vexilo das Violetas embrulhado em papel, uma pequena mesa, três 

homens moços roncando sobre a esteira na terra fria ao lado de dois cães, e numa rede, 

tossindo e escarrando, inteiramente indiferente à nossa entrada, um mulato esquálido, que 

parecia tísico. Era simples. Benedito mudou o casaco e aproveitou a ocasião para mostrar-

me quatro ou cinco sinais de facadas e de balaços no corpo seco e musculoso. Depois 

cuspiu: 

— Epa, José, fecha... 

Um dos machos que dormiam embrulhados em colchas de chita ergueu-se, e 

saímos os dois sem olhar para trás. Era tempo. Fora, afinando instrumentos, 

interminavelmente, os seresteiros estavam mesmo como “paus d’água” e já se 

melindravam com referências à maneira de cantar de cada um. Então, resolvemos bater à 

porta da caverna de João Rainha, formando um barulho formidável. À porta — não era 

bem porta, porque abria apenas a parte inferior, obrigando as pessoas a entrarem curvas, 

clareou uma luz, e entramos todos.  Numa cama feita de taquaras dormiam dois 

desenvolvidos marmanjões, no chão João Rainha e um rapazola de dentes alvos. Nem 

uma surpresa, nem uma contrariedade. Estremunharam-se, perguntaram como eu ia indo, 

arranjaram com um velho sobretudo o lugar para sentar-me, hospitaleiros e tranquilos. 

— Nós trouxemos ceia! — gaguejou um modinheiro. 

Aí é que lembramos o pão e o queijo esmagados, amassados entre o braço e o 

torso do seresteiro. Havia, porém, cachaça — a alma daquilo — e comeu-se assim 

mesmo, bebendo aos copos o líquido ardente. O jovem soldadinho estirou-se na terra. Um 

outro deitou-se de papo para o ar. Todos riam, integralmente felizes, dizendo palavras 

pesadas, numa linguagem cheia de imprevistas imagens. João Rainha, com os braços 

muito tatuados, começou a cantar. 

— O violão está no norte e você vai pro sul — comentou um da roda. 

João Rainha esqueceu a modinha. E, enquanto o silêncio se fazia cheio de sono, o 

cabra de papo para o ar desfilou uma outra compridíssima modinha. Olhei o relógio: eram 

três e meia da manhã. 

Então, despertei-os com três ou quatro safanões: 
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— Rapaziada, vou embora. 

Era a ocasião grave. Todos, de um pulo, estavam de pé, querendo acompanhar-me. 

Saí só, subindo depressa o íngreme caminho, de súbito ingenuamente receoso que essa 

tournée noturna não acabasse mal. O soldadinho vinha logo atrás, lidando para quebrar o 

copo entre as mãos.  

— Ó tenente, você vai hoje a Penha? 

— Mas nem há dúvida. 

— E logo vem ao samba das Violetas? 

— Pois está claro.  

Atrás, o bolo dos seresteiros berrava: 

O morro de Santo Antônio 

Já não é morro nem nada... 

E quando de novo cheguei ao alto do morro, dando outra vez com os olhos da 

cidade, que embaixo dormia iluminada, imaginei chegar de uma longa viagem a um outro 

ponto da terra, de uma corrida pelo arraia da sordidez alegre, pelo horror inconsciente da 

miséria cantadeira, com a visão dos casinhotos e das caras  daquele povo vigoroso, 

refestelando na indigência em vez de trabalhar, conseguindo bem no centro de uma 

grande cidade a construção inédita de um acampamento de indolência, livre de todas as 

leis. De repente, lembrei-me que a varíola caíra ali ferozmente, que talvez eu tivesse 

passado pela toca de variolosos. Então, apressei o passo de todo. Vinham a empalidecer 

na pérola da madrugada as estrelas, palpitantes, e canoramente galos cantavam por trás 

das ervas altas, nos quintais vizinhos. 

 

 

O Dia de um Homem em 1920 

 

Dentro de três meses as grandes capitais terão um serviço regular de bondes aéreos 

denominados aerobus. O último invento de Mamoni  é a máquina de estenografar. As 

ocupações são cada vez maiores, as distâncias cada vez menores e o tempo cada vez 

chega menos.  Diante desses sucessivos inventos e da neurose da pressa hodierna, é fácil 

imaginar o que será o dia de um homem superior dentro de dez anos, com este vertiginoso 

progresso que tudo arrasta... 
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O Homem Superior deitou-se às três da manhã. Absolutamente enervado por ter 

de aturar uma ceia com champanhe e algumas cocotes milionárias, falsas da cabeça aos 

pés porque é falsa a sua cor, são falsas as olheiras e sobrancelhas, são falsas as pérolas e 

falsa a tinta do cabelo nessa ocasião, por causa da moda, em todas as belezas profissionais 

beige foncé. Acorda às seis, ainda meio escuro por um movimento convulsivo dos 

colchões e um jato de luz sobre os olhos produzido pelo despertador elétrico último 

modelo de um truste pavoroso. 

— Caramba! Já seis! 

Aperta um botão e o criado-mudo abre-se em forma de mesa apresentando uma 

taça de café minúscula e um cálice também minúsculo de elixir neurostênico. Dois goles; 

ingere tudo. Salta da cama, toca noutro botão, e vai para diante do espelho aplicar à face a 

navalha maravilhosa que em trinta segundos lhe raspa a cara. Caminha para o quarto de 

banho, todo branco, com uma porção de aparelhos de metal. Aí o espera um homem que 

parece ser o criado. 

— Ginástica sueca, ducha escocesa, jornais. 

Entrega-se a ginástica olhando o relógio. De um canto ouve-se uma voz 

fonográfica de leilão. 

—  Últimas notícias: hoje, à 1 da manhã incêndio quarteirão leste, 40 prédios, 700 

feridos, virtude mau funcionamento Corpo de Bombeiros. Seguro prédio 10 mil contos. 

Ações Corpo baixaram. Hoje 2 12 um aerobus rebentou no ar perto do Leme. Às 12 e 45 

presidente recebeu telegrama encomenda pronta Alemanha, 500 aeronaves de guerra. O 

cinematógrafo Pão de Açúcar em sessão contínua estabeleceu em suporte de ferro mais 

cinco salas. Anuncia se o crack da Companhia da Exploração Geral das Zonas Aéreas do 

Estreito de Magalhães. Em escavações para o palácio da companhia do Moto-Contínuo 

foi encontrado o esqueleto de um animal doméstico nas civilizações primitivas: o burro. 

Instalou-se nesse momento por quinhões, a Sociedade Anônima das Cozinhas 

Aéreas no Turquestão. O movimento ontem nos trens subterrâneos foi de três milhões de 

passageiros. As ações baixam. O movimento de aerobus de oito milhões havendo apenas 

20 desastres. O recorde da velocidade: chega-nos da República do Congo com três dias de 

viagem apenas no seu aeroplano de course o notável embaixador do Zambeze. Foi 

lançada na Cafraria a moda das toilettes pyrilampe feitas de tussor luminoso. Fundaram-

se ontem trezentas companhias, quebraram quinhentas, morreram cinco mil pessoas. Com 

a avançada idade de 38 anos, o marechal Ferrabrás deu ontem o seu primeiro tiro, 
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acertando por engano na cara do seu maior amigo, o venerado coronel Saavedra. 

Impossível a cura, aplicou-se a elotrocução... 

Dez minutos. O Homem Superior está vestido. O jornal para de falar.  O Homem 

bate o pé e desce por um ascensor ao 17º andar onde estão a trabalhar quarenta 

secretários.  

Há em cada estante uma máquina de contar, e uma máquina de escrever o que se 

fala. O Homem Superior é Presidente de cinquenta companhias, diretor de três 

estabelecimentos de negociações lícitas, intendente geral da Compra de Propinas, chefe 

do célebre jornal Electro Rápido, com uma edição diária de seis milhões de 

telefonógrafos a domicílio, fora os quarenta mil fonógrafos informadores das praças, e a 

rede gigantesca que liga às principais capitais do mundo em agências colossais. Não se 

conversa. O sistema de palavras é por abreviatura. 

— Desminta S. C. Aéreas. Ataque governo senil vinte nove anos. Some. Escreva. 

Os empregados que não sabem escrever, entregam à máquina de contar a 

operação, enquanto falam para a máquina de escrever. 

Depois o Homem Superior almoça algumas pílulas concentradas de poderosos 

alimentos, sobe ao 30º andar num ascensor e lá toma o seu coupé aéreo, que tem no vidro 

da frente em reprodução cinematográfica, os últimos acontecimentos. São visões 

instantâneas.  Ele tem que fazer passeios de inspeção às suas múltiplas empresas com 

receio de que o roubem, receio que aliás todos têm uns dos outros. O secretário ficou 

encarregado de fazer oitenta visitas e de sensibilizar em placas fonográficas as respostas 

importantes. Antes de chegar ao bureau da sua Companhia do Chá Paulista, com sede em 

Guaratinguetá, o aparelho Marconi instalado no forro do coupé comunica: 

— “Mandei fazer quinze vestidos tussor luminoso. Tua Berta.” 

— “Ordem Paquim dez vestidos pirilampos. Condessa Antônia.” 

— “Asilo dos velhos de trinta anos fundado embaixatriz da Argélia dia completou 

12 aniversários, pede proteção.” 

— “Governo espera ordem negócios aeroplanos.” 

— “Casa 29 das Crianças Ricas informa falecimento sua filha Ema.” 

— “Guerra cavalaria aérea riograndense cessada fantasma Pinheiro miragem.” 

O homem superior aproveita um minuto de interrupção do trânsito aéreo pelo silvo 

do velocipaéreo do civil de guarda da Inspetoria de Veículos no Ar, e responde 

sucessivamente: 
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- Sim, sim, sim. Perfeito. Enterro primeira classe comunique Mulher Superior, 

Cortejo Carpideiras Elétricas. Oculte notícia cavalaria entrevista fantasma. 

E continua a receber telegramas e a responder quer ao ir quer ao voltar da 

companhia onde se produz um quilo de chá por minuto para abafar a produção da 

república chinesa, porque todas as senhoras, sem ter nada o que fazer (nem mesmo com 

os maridos), levam a vida a tomar chá — o que segundo o Conselho Médico embeleza a 

cútis e adoça os nervos. Esse Conselho decerto, o Homem comprou por muitos milhões e 

foi até aquela data o único conselho de que precisou. A ciência super omnia... 

Ao chegar de novo ao escritório central das suas empresas, tem mais a notícia da 

greve dos homens do mar contra os homens do ar. Os empregados das docas revoltam-se 

contra a insuficiência dos salários: 58$500 por dia de cinco horas, desde que os motoristas 

aéreos estão ganhando talvez o dobro. O Centro Geral Socialista, de que o Homem 

Superior é superiormente sócio benemérito, concorda que os vencimentos devem ser 

igualados numa cifra maior que a dos homens do ar. Qual a sua opinião? É preciso 

pensar! Sempre a questão social! Se houvesse uma máquina de pensar? Mais ainda não 

há! Ele tem que resolver, tem que dar a sua opinião, opinião de que dependem exércitos 

humanos. Ao lado da sua ambição, do seu motor interno deve haver uma bússola, e ele se 

sente, olhando o ar, donde fugiram os pássaros, igual a um desses animais de aço e carne 

que se debatem no espaço. Não é gente, é um aparelho. 

Então, esquecido das coisas frívolas, inclusive do enterro da filha, telefona para o 

atelier do grande químico a quem sustenta vai para cinco anos na esperança de realizar o 

sonho de Lavoisier: o homem surgindo da retorta; e volta a trabalhar, parado, mandando 

os outros, até à tarde. 

Depois, sobe o relógio, ducha-se, veste uma casaca. Deve ter um banquete solene, 

um banquete de alimentos breves, inventado pela Sociedade dos Vegetaristas, cuja 

descoberta principal é a cenoura em confeitos. 

O Homem Superior aparece, é amável. A sua casa de jantar é uma das maravilhas 

da cidade, toda de cristal transparente para que poderosos reflexos elétricos possam dar 

aos convidados, por meio de combinações hábeis, impressões imprevistas; reproduções de 

quadros célebres, colorações cambiantes, fulgurações de incêndio e prateados tons de 

luar. No coup du milieu, um sorvete amargo que ninguém prova, a casa é um iceberg tão 

exato  que as damas tremem de frio; no conhaque final, que ninguém toma por causa do 
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artritismo, o salão inteiro flamba num incêndio de cratera. Para cada prato vegetal há uma 

certa música ao longe, que ninguém ouve por ser muito enervante. 

As mulheres tratam negócios de modas desde que não têm mais a preocupação dos 

filhos. Algumas, as mais velhas dedicam-se a um gênero muito usado outrora pelos 

desocupados: a composição de versos. Os homens degladiam-se polidamente, a ver quem 

embrulha o outro. O Homem Superior, de alguns, nem sabe o nome. Indica-os por uma 

letra ou por um número. Conhece-os desde o colégio. Insensivelmente, acabado o jantar, 

aquelas figuras, sem a menor cerimônia, partem em vários aeroplanos. 

— Já sabes da morte de Ema? 

— Comunicaram-me — diz a Mulher Superior. Tenho de descer à terra? 

— Acho prudente. Os convites são feitos, hoje, pelo jornal. 

— Pobre criança! E o governo? 

— Submeter-se. 

— Ah, mandei fazer... 

— Uns vestidos de pirilampos? 

— Já sabes? 

— É a moda. 

— Sabes sempre tudo... 

O Homem Superior sobe no ascensor para tomar o seu coupé aéreo. Mas sente 

uma tremenda pontada nas costas. 

Encosta-se ao muro branco e olha-se num espelho. Está calvo, com uma dentadura 

postiça, e corcova. Os olhos sem brilho, os beiços moles, as sobrancelhas grisalhas. 

É o fim da vida. Tem 30 anos. Mais alguns meses e estalará. É certo. É fatal. A sua 

fortuna avalia-se numa porção de milhões. Sob os seus pés fracos um Himalaia de carne e 

sangue arqueja. Se descansasse?... Mas não pode. É da engrenagem. 

Dentro do seu peito estrangulam-se todos os sentimentos. A falta de tempo, numa 

ambição desvairada que o faz querer tudo, a terra, o mar, o ar, o céu, os outros astros para 

explorar para apanhá-los, para condensá-los na sua algibeira, impele-o violentamente. O 

Homem rebenta de querer tudo de uma vez, querer apenas, sem outro fito senão o de 

querer, para aproveitar o tempo reduzindo o próximo. Faz-se necessário ir à via terrestre 

que o seu rival milionário arranjou em pontes pênseis, com jacarandás em jarras de cristal 

e caneleiras artificiais.  

Nem mesmo vai ver as amantes. Também para quê?... 
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De novo toma o coupé aéreo e parte, para voltar tarde, decerto, enquanto a Mulher 

Superior, embaixo, na terra procura materialmente conservar a espécie com um jovem 

condutor de máquinas de 12 anos, que ainda tem cabelos. 

Vai, de repente com um medo convulsivo de que o coupé aéreo abalroe um dos 

formidáveis aerobus, atulhados de gente, em disparada pelo azul sem fim, aos roncos. 

— Para? — Indaga o motorista com a vertigem das alturas. 

— Para frente! Para frente! Tenho pressa, mais pressa. Caramba! Não se inventará 

um meio mais rápido de locomoção? 

E cai, arfando, na almofada, os nervos a latejar, as têmporas a bater, na ânsia 

inconsciente de acabar, de acabar, de acabar, enquanto por todos os lados, em disparada 

convulsiva, de baixo para cima, de cima para baixo, na terra, por baixo da terra, por cima 

da terra, furiosamente, milhões de homens disparam na mesma ânsia de fechar o mundo, 

de não perder o tempo, de ganhar, lucrar, acabar...  
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