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AS DISPARIDADES DA MODERNIDADE: 
ANTONIO CANDIDO LEITOR DE JOÃO DO RIO

Sabrina Ferraz Fraccari 1 
Pablo Lemos Berned 2 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

João Paulo Alberto Coelho Barreto, mais conhecido pelo pseudônimo lite-
rário João do Rio, nasceu em 1881, na cidade do Rio de Janeiro, e faleceu preco-
cemente, aos 39 anos de idade, em 1921. Cronista, contista, romancista e tam-
bém teatrólogo, sua obra constitui importante retrato da sociedade que habitava 
o Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. Desfilam por seus escritos 
prostitutas, marinheiros, imigrantes, artistas, presidiários, cocotes, dândis, aris-
tocratas, burgueses, entre muitos outros tipos de sua época.

Imortal da Academia Brasileira de Letras, João do Rio é mais conhecido 
pela produção de crônicas, sobretudo pelos livros As religiões no Rio (1906) – 
best-seller na época de lançamento – que reúne reportagens publicadas de feve-
reiro a março de 1904, no jornal Gazeta de Notícias, e A alma encantadora das 
ruas (1908), que compila reportagens e crônicas publicadas entre 1904 e 1907, 
também no jornal Gazeta e na revista Kosmos. No primeiro livro,
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o narrador visita templos e sacerdotes de religiões desconhecidas de uma gran-
de metrópole [...]. Maronitas, presbiterianos, metodistas, batistas, adventistas, 
israelitas, espíritas, cartomantes e até um frei exorcista do morro do Castelo 
são catalogados, descritos e observados com atenção e curiosidade (RODRI-
GUES, 2010, p. 50).

Já no segundo, apresenta a desigualdade e indiferença social que se percebia 
no Rio de Janeiro, perambulando pela rua em busca das personagens que figu-
rariam em seus escritos, advindo daí o título de flâneur, amplamente utilizado 
para se referir ao autor carioca.

No entanto, se as crônicas escritas por João do Rio gozam de prestígio pe-
rante a crítica, o mesmo não ocorre com a produção ficcional, caracterizada como 
superficial e frívola por teóricos como Antonio Candido e Lúcia Miguel Pereira, 
por exemplo. Essa produção é composta pelos livros de contos Dentro da noite 
(1910), A mulher e os espelhos (1917) e Rosário da Ilusão (1921), último livro pu-
blicado em vida por João do Rio, bem como os romances A profissão de Jacques 
Pedreira (1913) e A correspondência de uma estação de cura (1918), e algumas 
peças teatrais, sendo a mais conhecida A bela Madame Vargas, representada pela 
primeira vez em 22 de outubro de 1912, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

Retratando um Rio de Janeiro em metamorfose devido à modernização da 
cidade graças ao “Bota-Abaixo”, intensa reforma urbana efetuada entre 1902 e 
1906, João do Rio percorreu a cidade em busca das suas personagens mais re-
presentativas. Com seu característico sarcasmo, apresentou nas páginas de seus 
contos e romances tanto a nova elite econômica da cidade, que buscava a todo 
custo viver a “modernidade”, como a população por ela denominada “povo”, que 
vivia à margem da sociedade, buscando novos meios de sobreviver na nova or-
dem econômica e social.

Assim sendo, no presente capítulo, objetivamos revisitar as críticas feitas 
a João do Rio por Antonio Candido, no artigo “Radicais de ocasião” (1980), e 
interpretá-las por outra perspectiva, buscando na obra ficcional do autor em 
questão elementos que possam ajudar a repensar a crítica feita. Ao retomar 
aspectos apontados por Candido sobre as crônicas de João do Rio, buscamos, 
ainda, refletir sobre a presença de tais aspectos também na produção ficcional 
do autor carioca, que é deixada de lado pelo teórico. Além disso, tal estudo de 
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caráter bibliográfico nos possibilita retomar a perspectiva de Antonio Candido, 
tão importante teórico literário brasileiro.

2 UM RADICAL DE OCASIÃO

Antonio Candido (1918-2017), um dos mais importantes teóricos brasileiros, 
em artigo denominado “Radicais de ocasião”, parte do livro Teresina, etc (1980), 
analisa alguns escritores brasileiros do início do século XX, cujo histórico não 
costuma aproximá-los de vertentes socialistas, tanto na política quanto na vida 
social. No entanto, o que interessa a Candido é perceber que estes literatos fo-
ram capazes de tecer importantes denúncias acerca da sociedade na qual viviam. 
Entre os nomes citados por Candido, estão Olavo Bilac, Luís Edmundo, Elísio de 
Carvalho e, ainda, João do Rio, sobre o qual se debruça mais tempo, analisando, 
sobretudo, crônicas do livro A alma encantadora das ruas (1904). É interessante 
observar que, ao início do artigo, o teórico nos apresenta a figura do “revolucio-
nário profissional”, ou seja, um militante ligado a uma organização partidária, 
refém das ideias a ela vinculadas, que deve pensar e agir tal qual a ideologia de 
seu partido. Em contraposição a esta figura, Candido apresenta os “radicais de 
ocasião”, “homem sem qualquer compromisso com a revolução, frequentemente 
até  contrário a ela, que, no entanto, nalgum período, ou apenas nalgum instante 
da vida, fez alguma coisa por ela: uma palavra, um ato, um artigo, uma contri-
buição, uma assinatura” (CANDIDO, 1980, p. 193).

Tal dualidade denota a preocupação que Candido já demonstrava em Li-
teratura e sociedade, cuja primeira edição data de 1965. O crítico, no livro em 
questão, reflete sobre a ligação entre texto e contexto e a necessidade de uma 
interpretação dialética que considere fatores externos (contexto social no qual 
determinada obra foi produzida e o tanto de realidade que conseguisse captar) 
e fatores internos (operações formais que caracterizam a obra e excluiriam, as-
sim, qualquer possibilidade de relação com o social para interpretá-la). Diante 
disso, de acordo com a perspectiva adotada, torna-se fundamental observar as 
relações entre a literatura e o social.

Candido, a fim de melhor exemplificar tais relações, cita o episódio conhe-
cido como “domingo sangrento”, quando milhares de trabalhadores russos que 
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estavam diante do Palácio de Inverno, residência dos czares, com o objetivo de 
entregar uma carta pedindo melhorias nas condições de trabalho, foram fuzi-
lados pela guarda imperial. Tal episódio teria sido estopim para uma série de 
protestos por parte dos intelectuais e teve reflexo entre os literatos brasileiros, 
sobretudo em Bilac. Conforme Candido, acontecimentos como esse mexem com 
as classes médias, pois seriam os únicos a dar notícias a elas sobre o que há na 
base da sociedade.

Tanto Bilac, que manifestou apoio aos trabalhadores russos, quanto Luís 
Edmundo, que se acreditava socialista, ou Elísio de Carvalho, que chegou a de-
clarar-se um socialista “passageiro e confuso”, não passavam de radicalistas ver-
bais, motivados pelo “ódio ao burguês e o sentimento do papel excepcional do 
artista” (CANDIDO, 1980, p. 196). Sendo esta fase passageira, seria impossível 
enquadrá-los no que Candido chama de “compromisso militante”, que retoma a 
ideia de ligação partidária e vinculação ideológica.

Radical de ocasião também foi, pela perspectiva de Candido, João do Rio, 
“[...] jornalista adandinado, procurando usar a literatura para ter prestígio junto às 
camadas dominantes, acabando, segundo muitos, por vender a pena aos ricaços 
portugueses do Rio” (CANDIDO, 1980, p. 197). Note-se aqui que Candido recu-
pera a imagem de dândi, tão utilizada para caracterizar João do Rio. O exemplo 
máximo de dândi pode ser encontrado em Oscar Wilde, uma das maiores in-
fluências à produção literária e ao comportamento de João do Rio, que também 
traduziu obras do escritor irlandês, entre elas a famosa peça Salomé.

Um dândi é um sujeito amplamente preocupado com a aparência física e 
com o modo de se vestir, adota uma postura de pensador diletante perante a so-
ciedade e ocupa seu tempo com lazer e práticas lúdicas e ociosas. Do ponto de 
vista econômico, o dândi geralmente é um homem pertencente à classe média, 
que se utiliza do vestuário como um modo de simbolizar a “superioridade aris-
tocrática do seu espírito” (BAUDELAIRE, 2010, p. 63), visto que não dispõe de 
tão grandes recursos financeiros. O dândi era uma figura comum dos grandes 
salões. Homem elegante, com traje impecável, desfila pelos salões da alta socie-
dade, distribuindo sorrisos e elogios, como faz o Barão de Belfort – personagem 
constante na obra ficcional de João do Rio, e um típico dândi.

Talvez o fato de o escritor apresentar-se perante a sociedade como um dândi, 
valorizando aspectos ligados à aparência, tenha repercutido negativamente nas 
críticas feitas à sua obra, transpondo os ideais de superficialidade e frivolidade 
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comumente associados às figuras típicas das altas rodas sociais, como o dândi, 
para a obra do autor em questão. Há claramente uma preocupação com aspec-
tos visuais na literatura de João do Rio, com descrições detalhadas de ambientes 
luxuosos, menção aos figurinos das personagens e alguns detalhes relacionados 
à aparência física, sobretudo acerca de personagens com menos possibilidades 
financeiras, o que não significa que toda sua produção seja apenas figurino.

Exemplo disso é um episódio de A correspondência de uma estação de cura, 
romance epistolar – um dos poucos do gênero na literatura brasileira –, publicado 
originalmente em 1918, que retrata uma temporada das estações d’água em Poços 
de Caldas, Minas Gerais. No início do século XX, com a ascensão do discurso 
higienista, a busca pela cura das doenças foi uma constante entre a população 
da nova elite econômica e social, e as estações balneárias eram muito comuns, 
pois se afirmava que os banhos tomados nesses locais teriam poderes curativos.

No romance em questão, uma das personagens que acompanhamos é o 
neurastênico Teodomiro Pacheco, acostumado a viajar pela Europa, mas que 
desconhece totalmente o Brasil. Sua visão do país limitava-se a crer que, fora do 
Rio de Janeiro e de São Paulo, os demais habitantes seriam todos índios, como 
na época da chegada de Cabral. Quando chega à cidade mineira, Teodomiro 
logo procura realizar incursões por meio dela, pois afirma que desconhece o 
Brasil completamente.

Conheci da ignorância que estou das coisas do Brasil desde o começo da viagem. 
O Brasil decididamente tem grandes problemas a resolver. Em vez de fugir ao 
meio ou perder o meu tempo “divertindo-me”, como fazem estes cavalheiros do 
hotel, estou disposto a estudar aspectos para mim inéditos (RIO, 1992, p. 24).

E, a partir de então, o jovem neurastênico põe-se a estudar seu país de 
origem. No entanto, tal atividade não dura mais que três missivas, pois quando 
encontra Tia Rita, uma senhora habitante de Poços, Teodomiro não suporta a 
visão que tem:

Era uma velha macróbia. O reumatismo tinha, como um polvo, manietado por 
completo a pobre. Lentamente, a pouco e pouco, pegara-a pelas extremidades, 
deformando-lhe a princípio as mãos, depois os braços, depois as espáduas, 
depois o pescoço, para, finalmente, grilhetear-lhe os membros inferiores. Ela 
estava sentada, isto é, um único pedaço da magra anca indolorida sentava no 
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surrão. O pescoço voltava-se sempre para o poente; os cabelos empastados e 
em desordem coroavam-lhe a face lívida, invadida, nas pálpebras pesadas, pe-
los xantemas da velhice [...]. Uma das suas mãos tinha os dedos todos voltados 
para cima, enquanto na outra cada nodosidade das falanges tomava um jeito 
diverso – de modo que toda a mão deformada lembrava a curva rebentada de 
uma garra numa suprema contração (RIO, 1992, p. 60).

Diante de Tia Rita, o neurastênico admite que, entre as senhoras e os ca-
valheiros que o acompanhavam na visita à velha, somente dois sentimentos se 
sobressaíam: o nojo e o medo de um dia eles também sofrerem daquele mal.

Como forma de recompensar a pobre mulher pelo seu sofrimento, ou me-
lhor dizendo, para tirar da consciência o peso do fardo carregado pela velha 
mulher, tanto senhoras quanto cavalheiros, “[...] convencidos de que para toda 
aquela tragédia o dinheiro era um bálsamo de primeira ordem” (RIO, 1992, p. 
62), começaram a alcançar notas para a neta da velha. No entanto, quando um 
dos cavalheiros pergunta à Tia Rita o que ela mais deseja, a velha responde que, 
mesmo diante de todo aquele sofrimento, o que mais deseja é viver:

— O meu desejo, meu senhor, o que eu mais quero no mundo? Ninguém daqui 
me pode dar. Só Deus. Deus e Nossa Senhora.

— Ah! já sei, é a saúde.

— Não é. Deus quis que eu ficasse assim, mas eu ainda escuto, eu ainda falo, eu 
ainda vejo os meus bons senhores e estas senhoras bonitas. Deus é bom...[...].

— O meu desejo... V. S. quer saber o meu desejo?

E, de repente, num soluço que lhe levantou o magro peito e lhe deu à face uma 
contração convulsa de dor, num soluço em que me pareceu ver a ânsia de toda 
a humanidade sofredora, e esse misterioso e potente sentimento que amarra à 
existência o sofrimento: num soluço que era um mundo:

— Só Deus... eu quero viver! (RIO, 1992, p. 63).

O depoimento da pobre senhora, obviamente, chocou senhores e senho-
ras tão distintas que, prontamente, deixaram o mais rápido possível a casa de 
Tia Rita. Na saída do grupo, Teodomiro chama atenção para a vestimenta das 
senhoras, logicamente muito elegantes, quando, em contraste com a miserável 
habitação, “[...] as saias de seda faziam, sob as rendas leves dos vestidos, um 
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‘ruge-ruge’ discreto” (RIO, 1992, p. 63). Tal comentário, inegavelmente estético, 
compara o luxo no qual viviam os visitantes, com a total falta de condições mí-
nimas de sobrevivência apresentadas pela casa de Tia Rita, além de evidenciar a 
incapacidade do grupo em lidar com a situação vivida.

Teodomiro, ao buscar as saias elegantes das senhoras, não o faz porque tem 
uma preocupação imensa em reconhecer os tecidos que as compunham. Faz por-
que ele, acostumado ao luxo que a Europa lhe proporcionava, jamais imaginou 
que, em seu país de origem, alguém vivesse em ambiente tão miserável. Além 
disso, diante da visão horrenda de Tia Rita, é quase incompreensível que alguém 
vivendo daquele modo há duas décadas ainda queira viver. A existência de Tia 
Rita é vista como completamente inútil, pois ela não é bonita, nem jovem, nem 
sequer consegue trabalhar; assim sendo, não há motivo para que ela viva e, no 
entanto, é isto o que ela mais deseja. O fato de Teodomiro observar as saias da 
senhora evidencia sua total falta de compreensão sobre o que acaba de presen-
ciar, e o que ele faz é buscar conforto naquilo que estava acostumado a viver: o 
luxo e a beleza.

3 INESPERADO OBSERVADOR DA MISÉRIA

Candido, seguindo sua análise acerca da figura de João do Rio, elenca al-
gumas críticas que contemporâneos ao jornalista dirigiram a ele. O tom sempre 
beira o total desrespeito, como comenta o teórico sobre Antonio Torres, crítico 
que trouxe a ideia de João do Rio ter vendido sua escrita aos portugueses mais 
abastados. Ou Elói Pontes, que se incomoda com o estilo do carioca e “o apresen-
ta como um ignorante apressado, plagiário, cínico ao ponto de inventar para si 
mesmo uma aura de escândalo e perversão que não corresponderia à realidade” 
(CANDIDO, 1980, p. 197). Boa parte da crítica feita pelos contemporâneos de 
João do Rio se apresenta desse modo, procurando meios de desqualificar qual-
quer qualidade literária apresentada pelo escritor com base em sua postura de 
dândi e seu gosto requintado e cosmopolita, que transparece em sua escrita pelo 
uso de expressões estrangeiras, sobretudo francesas – quando o francês era moda 
no Brasil – e depois inglesas – quando o inglês passou a ser a língua da moda.
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No entanto, sua busca pelo requinte e pelo luxo, além de sua preocupação 
de estar em conformidade com a moda que vinha da Europa, não o impediram 
de, em diversos momentos de sua produção literária, observar as contradições 
que a modernidade relegou ao Rio de Janeiro. Conforme constata Candido 
(1980, p. 197),

no escritor superficial e brilhante ocorriam diversos filões, alguns curiosos, al-
guns desagradáveis e outros que revelam um inesperado observador da miséria, 
podendo, a seus momentos, denunciar a sociedade com um senso de justiça e 
uma coragem lúcida que não encontramos nos que se diziam adeptos ou sim-
patizantes do socialismo e do anarquismo [...].

A crítica de Candido apresenta um João do Rio amplamente preocupado 
com a sociedade da qual fazia parte, dando voz a personagens marginalizados. 
Da mesma forma, contava também histórias que a elite carioca, se sabia da exis-
tência, fechava os olhos para não ver, como fez a personagem Teodomiro Pa-
checo, arquétipo da elite carioca que sequer conhecia o país que tanto criticava.

As considerações de Candido acerca deste João do Rio delator da miséria 
pautam-se, sobretudo, em crônicas dos livros As religiões no Rio (1906), A alma 
encantadora das ruas (1908) e Cinematógrafo (1909). As crônicas escolhidas para 
a análise apresentam a exploração das crianças em trabalhos pesados e nada 
compensatórios que as relega à mendicância, bem como as crianças aliciadas 
pelo crime que chegam a cometer assassinatos. Além disso, apresenta também 
as insalubres condições de trabalho a que estavam submetidos muitos estivado-
res, registrando o depoimento de um deles:

— 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 fi-
zemos 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, 
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esmolando, apanhando os restos de comida. Quando se aproximam das casas 
às quais deram toda a vida, correm-nos! (RIO, 1995, p. 67).

Nessa crônica do livro A alma encantadora das ruas, o flâneur João do Rio 
dá voz a um trabalhador que escancara toda a exploração a que ele e seus colegas 
eram submetidos, além de expor um fato que continua atual no Brasil: a concen-
tração de riquezas nas mãos de poucas pessoas.

Candido traz mais alguns exemplos de crônicas que apresentam a perspec-
tiva de operários e a apreciação do direito à greve, comparando os trabalhadores 
europeus com os brasileiros, e exalta o fato de os trabalhadores do velho mundo 
reconhecerem-se enquanto explorados, diferentemente dos daqui. Nos exemplos 
citados pelo teórico, o escritor adandinado apresenta-se como um verdadeiro 
crítico da organização da sociedade brasileira, que divide de modo tão desigual 
tanto os recursos financeiros como a oferta de emprego, explorando ao máximo 
aqueles que realizam os trabalhos mais pesados.

No entanto, a análise do crítico refere-se somente às crônicas produzidas 
pelo escritor carioca, sob a justificativa de que

esse João do Rio clarividente é o da primeira fase, sem dúvida a melhor. O d’As 
religiões no Rio (1906), d’A alma encantadora das ruas (1908), de Cinematógrafo 
(1909). Depois, ele enveredou por uma lusofilia bastante suspeita e um patrio-
tismo publicitário, retórico, bem-pensante, ao mesmo tempo que afiava como 
contrapeso o esnobismo decadente e o franco cinismo (CANDIDO, 1980, p. 197).

Dessa forma, Candido opta por não mencionar as produções ficcionais de 
João do Rio, justificando tal escolha pela postura adotada pelo jornalista. Tal crí-
tica também é feita por Lúcia Miguel-Pereira, referindo-se à produção ficcional 
de João do Rio como superficial e frívola, conforme mencionado anteriormente.

Assim sendo, como a produção ficcional do carioca também traz narrativas 
com reflexões acerca da composição da sociedade carioca na qual viveu João do 
Rio, apresentaremos, a seguir, breves análises de pelo menos uma narrativa de 
cada livro de contos publicado pelo carioca: Dentro da noite (1910), A mulher 
e os espelhos (1917) e Rosário da Ilusão (1921), como um meio de repensar as 
críticas feitas à produção ficcional de João do Rio.  A reflexão acerca da popula-
ção marginalizada na cidade do Rio de Janeiro em consequência do processo de 
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modernização, não só estrutural, mas também das relações de trabalho, com a 
adoção ainda mais enfática do sistema capitalista que precisa dos excluídos para 
seguir, exaltada por Candido ao analisar a produção cronística de João do Rio, 
também pode ser reconhecida na produção ficcional do autor. E é sobre isso que 
pretendemos refletir.

4 O FICCIONISTA OBSERVADOR DA MISÉRIA

Com a instauração da República no Brasil e, no fin-de-siécle, com as ideias 
do prefeito Pereira Passos de modernizar a cidade do Rio de Janeiro, esta, que já 
recebia imigrantes desde os últimos anos da Colônia, passou a ser o destino de 
um número cada vez maior de imigrantes, sobretudo portugueses que deixavam 
a Europa para tentar fortuna no Brasil. Como a demanda por mão de obra na 
cidade que buscava se modernizar em nome do progresso e da civilização era 
muito grande, nos primeiros anos do século XX, a cidade carioca concentrava 
bem mais da metade dos portugueses que resolveram tentar a vida no Brasil.

João do Rio, no conto “Última noite”, parte do livro Dentro da noite, apre-
senta a trajetória do português Armando, que viera ao Brasil “remetido a um tio 
padre que vivia em mancebia com uma cabrocha gorda para os lados da Penha” 
(RIO, 2002, p. 159). Porém, devido à beleza física de Armando, o tio, com ciúmes 
da companheira, decide expulsar o sobrinho de casa, mandando-o trabalhar e 
morar em uma taberna.

Armando, com o transcorrer dos dias, conhece e apaixona-se pela vida no 
teatro, passando a frequentar diversos espetáculos e a faltar ao trabalho, o que 
levou o dono da taberna a colocá-lo para fora, deixando-o sem emprego e sem 
onde morar.

O teatro, a caixa, os artistas exerciam a sua fatal tentação e para a folia da noite 
Armando cortava na gaveta do patrão uma féria permanente. Mas, ao voltar 
uma noite à taberna, encontrou de pé, à porta, o patrão a bufar de cólera, que 
o espancou furiosamente, insultando-o a berrar:

— Pensavas, patife, que eu não viria a saber!
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Ele foi digno. Que importavam empregos? Exigiu as suas contas, recebeu econo-
mias de dois anos que o patrão com a ameaça da polícia dera imediatamente, e 
caiu no oceano daquela vida sedutora, despreocupado e feliz (RIO, 2002, p. 160).

No entanto, se o tom foi despreocupado ao sair do emprego, quando percebe 
que acabam as economias, o lusitano começa a sentir o peso de estar desempre-
gado: a fome passa a ser constante, e nem o encantamento com as companhias 
teatrais salva o rapaz.

Quando volta a procurar emprego, percebe que todas as portas se fecha-
vam quando os empregadores descobriam o tempo que Armando havia ficado 
sem trabalhar: “[...] já não lhe restava mais nada das economias e era preciso 
empregar-se. Empregos! Todas as portas se lhe fechavam nas casas de comércio, 
sabendo do tempo em que estivera desempregado” (RIO, 2002, p. 161). Com o 
correr dos dias, acostumou-se a poucas refeições enquanto caminhava de bote-
quim em botequim, tentando a sorte no jogo e, à noite, buscando algum sujeito 
que tivesse pena de seu estado e lhe garantisse uma senha para entrar no teatro.

Em sua última noite, ele havia tomado um caldo verde com o resto das 
economias que tinha e se dirigia a esmo pelas ruas cariocas, até encontrar uma 
roda de atores à porta de um botequim. A companhia estava em fim de tempo-
rada na cidade, e o rapaz aproveitou para adentrar ao teatro. Indo até os fundos, 
encontrou uma pequena peça que servia de aposento a um dos atores. Arman-
do lá entrou e aproveitou um sofá para descansar. À meia-noite, acordado pelo 
ator Espíndola, o dono do aposento, o português saiu caminhando pelas ruas 
do centro da cidade.

Em seguida, entrou na estação Central para tomar um trem e poder dor-
mir mais algumas horas. Viu uma negra vendendo mingau, mas se comprasse 
o mingau não poderia comprar o bilhete. Optou pela segunda opção. Tomou o 
trem e sonhou com a família. A mãe chamava-o de volta para Portugal. Acordou 
assustado. Foi até o fim do vagão observar os últimos vestígios da noite. Obser-
vou uma corrente pendendo do vagão da frente e quis pegá-la. Desequilibrou-se 
e acabou caindo, “as rodas do outro vagão esmigalharam qualquer coisa. O trem 
continuou na luminosidade da manhã. E ninguém do trem reparou naquele fim 
de vida tão desconsolada, sob o calor do sol que começava...” (RIO, 2002, p. 165).

Armando representa o sonho de portugueses que, em sua maioria, viviam 
em delicada situação financeira na Europa e decidiram vir ao Brasil em busca 
de fortuna. A nova ordem social e econômica burguesa, pautada em ideais que 
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recuperam a máxima “o trabalho dignifica o homem”, não abre espaço para al-
guém que opta por se manter longe de qualquer emprego por um tempo, como é 
mencionado na narrativa, e castiga o “rebelde”, relegando-o à fome e ao abandono.

O ideal burguês, que demoniza ações do sujeito que não sejam voltadas 
para a produção, não perdoaria um rapaz que abre mão de seu posto de trabalho 
para acompanhar a vida nos teatros, que tanto o encantava. Se João do Rio foi 
um observador da miséria, conforme Candido, percebe-se aqui o modo como 
ele consegue expor, no conto “Última noite”, uma faceta do progresso que nor-
malmente não é observada, uma faceta que relega à exclusão todos aqueles que 
não estão aptos para “jogar o jogo”, ou, no caso de Armando, voltar a ser um 
sujeito produtivo que contribua efetivamente no sistema de livre mercado que 
passou a imperar no país.

Buscando na produção ficcional de João do Rio mais exemplos que eviden-
ciam um olhar do autor voltado para questões de cunho social, como Candido 
faz ao analisar a produção de crônicas do autor carioca, podemos citar o conto 

“Menina Amarela”, parte do livro A mulher e os espelhos. Neste conto, acompa-
nhamos Pedro de Alencar, um rapaz abastado que vê na casa de prostituição 
de Flora Berta, cafetina e sua amante, um local onde é possível observar todos 
os vícios e perversões sexuais praticados pelas pessoas como se fossem animais 
selvagens em busca de prazer:

— É esplêndido, filho, de inconsciência moral! Não imaginas a atmosfera per-
manente de animalidade vestida. Há meia dúzia de mulheres que só pensam 
nos homens, uma cataverna de homens a galopar pelos corredores. E tudo, até 
os móveis parecem gritar a falta de vergonha. Com um mês de estadia naquela 
casa, fica-se a perguntar onde está o pudor. Realmente existe o pudor? Existiu 
mesmo? (RIO, 1990, p. 38).

As observações de Pedro são dirigidas à falta de pudor, ao fato de os habi-
tantes e os frequentadores daquele local aproximarem-se dos animais devido à 
predominância do instinto sexual.

No decorrer do conto, somos apresentados a Francisco, outro amante de Flora 
Berta, que passa a disputá-la com Pedro, criando uma espécie de triângulo amo-
roso. No entanto, em meio às observações do protagonista e seu “romance” com 
Flora Berta, o rapaz é surpreendido pela visão de algo que muda completamente 
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sua experiência no prostíbulo. Durante uma de suas visitas – mais precisamen-
te a última que faz à cafetina –, o rapaz e Flora estão juntos quando ouvem um 
toque à porta, que pensam ser de Francisco. No entanto, ao abrir a porta, surge 
a figura de uma menina:

Pequena, miúda, magra, o pescoço fino, tremia como se viesse da neve. E parecia 
que lhe tinham dado por dentro da pele um violento banho de enxofre. Tinha 
jalde a face, a pele das mãos era amarela, os lábios, sem sangue, laivavam-se 
de amarelo, e nas olheiras cor de pérpetua a esclerótica, era cor de gema d’ovo. 
Lembrava um espectro de pesadelo, um ser irreal, onde só os seios duros e ere-
tos davam impressão de vida impetuosa (RIO, 1990, p. 41).

Diante da visão da menina, o aventureiro Pedro fica atordoado, pois, por 
mais que estivesse frequentando o local para observar e viver algo que não estava 
acostumado, presenciar uma criança com aquela aparência fugia completamente 
das suas pretensões.

Flora Berta, que parecia completamente desconfortável com a situação, con-
tou ao rapaz como a menina fora parar ali. Fazia pouco mais de três meses, o pai 
a havia trazido, pois ela fora estuprada por um amigo dele, um carroceiro, que 
entrou no quarto da criança e agarrou-a à força. “No outro dia, foram encontrá-

-la assim, a soluçar, não podendo olhar os homens sem tremer, sem fugir. Nem 
mesmo o pai. É amarela, toda amarela, filho. O médico disse que foi de horror...” 
(RIO, 1990, p. 42). O modo como Flora narra o que aconteceu com a menina 
demonstra que ela não sente qualquer sentimento com relação ao ocorrido, pois 
age como se fosse plenamente aceitável uma menina de doze anos ter sido estu-
prada, uma vez que tinha “aqueles seios” (RIO, 1990, p. 42). Ao tomar conheci-
mento da situação da pobre menina e vendo a indiferença de Flora, Pedro não 
mais voltou ao bordel.

Se João do Rio, nas crônicas apontadas por Candido, demonstra uma preo-
cupação com a situação das crianças no Rio de Janeiro que se quer afirmar civili-
zado, aqui não é diferente. O submundo da prostituição, tão presente na cidade 
maravilhosa após a sua remodelação, uma vez que, com o recebimento de imi-
grantes, o número de homens quase dobrava o de mulheres, apresenta-se como 
divertimento para um jovem aristocrata. No entanto, em meio às considerações 
de selvageria que observa, o rapaz coloca-se frente a frente com uma menina de 
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12 anos, deixada pelo pai em uma casa de prostituição e que não recebe compai-
xão nenhuma por parte da dona do estabelecimento. Aliás, parece está somente 
esperando a aparência da menina melhorar para que ela possa também trabalhar 
como prostituta e render mais alguns tostões.

Os esquecidos pela modernidade também podem ser encontrados no livro 
Rosário da Ilusão (1921), o último publicado em vida por João do Rio. Deter-

-nos-emos no conto “Sonho”, que apresenta um diálogo entre um morador da 
cidade do Rio de Janeiro que dorme nos bancos das praças e uma personagem 
que, ao final da narrativa, descobrimos ser Jesus Cristo.

Nos bancos daquella praça publica, batida pelo luar da madrugada, dormiam 
os vagabundos. Eram creanças, eram rapazes, eram homens na edade viril, e 
eram velhos tenebrosos. O somno da desgraça é um dos mais trágicos motivos 
de meditação da vida. Porque não se faz de repouso, faz-se de agonia, não tem 
sonhos, tem o acabrunhamento ancioso, parece o desespero derradeiro dos 
sem esperança. E as posições das creaturas nos bancos, uns de borco sobre o 
encosto, outros enrodilhados, alguns espapaçados com a boca aberta e o cha-
péu para os olhos, faziam como um sócco de angustia resignada à architectura 
da praça, que o luar acarinhava [...] (RIO, 1921, p. 85).3

Era prática comum na cidade carioca dos novos tempos proibir qualquer 
pessoa de dormir em bancos de praças, para garantir que estivessem sempre 
limpos e cultivassem o ar de cidade moderna, de Paris dos trópicos, que o Rio 
de Janeiro buscava alcançar. Para isso, os guardas noturnos cuidavam das praças, 
impedindo que qualquer transeunte se achegasse aos bancos.

— Julguei que fosse a policia! E’ um novo collega... Sorriu lugubre, puxou mais 
a gola poida do casaco para o pescoço sem collarinho. O cavalheiro sorriu tam-
bém e, como desejoso de conversar, indagou:

— A policia daqui é aborrecida?

— Pois! Como a de todas as praças. Podemos sentar mas não dormir.

— E dormem...

— Quando ha um guarda com um pouco de alma. Eu ando por ahi ha tres me-
zes e sempre acho este banco commodo. Seja tudo pelo amor de Deus!... (RIO, 
1921, p. 88).

3 Optamos por manter a grafia da publicação original, nossa fonte de consulta.
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O rapaz que dormia no banco já tinha sido preso antes por dormir em um 
banco da praça. Trabalhava desde os dez anos no canteiro de obras. Após o “Bota 
Abaixo”, perdera o emprego, ficou sem comida, a filha falecera devido à varío-
la, a mulher ficara doente e fora internada no hospital, e restou a ele somente o 
vaguear pela cidade. Ele ficou sem nada: comia quando dava, passava os dias à 
base de água do chafariz. Por fim, Jesus se compadece do pobre homem e lhe 
dá de presente um casaco e um chapéu, no entanto, o homem acorda e percebe 
que tudo não passara de um sonho e que, por sinal, alguém lhe roubara o cha-
péu que ele carregava.

Novamente os problemas sociais do Rio de Janeiro remodelado e com a 
“cara de progresso” que o Brasil queria mostrar ao exterior aparecem. A pose de 
dândi, o gosto pelo luxo, o requinte e o uso de palavras estrangeiras para tor-
nar mais elegante a escrita não impediram o escritor carioca de ser também um 
crítico dos problemas sociais que conviviam lado a lado com a cidade moderna 
com ares parisienses.

Se buscarmos mais um ponto de ligação entre os três contos analisados, 
apesar de ambos tratarem sobre os esquecidos pela modernidade, os espaços 
ocupados pelas personagens dentro da cidade também são importantes para 
a construção da narrativa. Em “Sonho”, são os bancos da praça que servem de 
dormitório: não há lugar para os pobres, pois a polícia pode chegar a qualquer 
momento e mandá-los embora dali. A menina amarela, depois de perder a honra, 
só é autorizada a habitar um bordel, e Armando, o português, depois que perde 
o emprego, vaga entre a coxia do teatro e um trem que toma para servir como 
lugar de descanso, mas que acaba levando-o de encontro à morte.

A cidade que, em tese, é de todos, relega certos lugares aos habitantes menos 
favorecidos economicamente. É como se houvesse lugares para os pobres, como 
aponta Candido ao analisar o romance L’Assommoir (1877), de Émile Zola, em 
um artigo que faz parte do livro O discurso e a cidade (2015). O romance se passa 
em um bairro operário de Paris, e Candido reflete sobre os lugares pelos quais as 
personagens pouco favorecidas economicamente transitam e aponta que estão 
relegadas aos lugares menosprezados, como os cortiços e as ruas. Conforme o 
teórico, em determinado capítulo do romance, há uma “descrição sucessiva de 
ambientes normais da civilização urbana, dos quais o pobre é excluído” (2015, p. 
49), ou seja, a cidade oferece espaços determinados que podem ser frequentados 
e ocupados pelos pobres.
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Tal crítica, dirigida ao romance de Zola, pode ser recuperada diante das 
narrativas escritas por João do Rio, analisadas anteriormente, pois ambas tra-
zem delimitados os espaços pelos quais podem circular os pobres. É interessante 
observar que tanto em “Sonho” quanto em “Última noite”, as personagens não 
têm sequer um lugar fixo para o qual possam voltar. Vivem pelas ruas, à procura 
de algum lugar que sirva para descanso, sejam os bancos das praças ou os trens.

Assim, com a modernidade na cidade carioca, os próprios ambientes pas-
sam a ter uma espécie de delimitação, com espaços próprios aos pobres, assim 
como acontece no romance de Zola analisado por Candido. Tal característica, 
exaltada pelo crítico na constituição do romance que se passa em Paris, é tam-
bém revelada nos contos de João do Rio analisados, que deixam em evidência 
os espaços, na cidade carioca, que seriam próprios aos excluídos pelo progresso.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antonio Candido analisa a produção de crônicas de João do Rio e apresenta 
exemplos que retratam um escritor amplamente preocupado com as contradi-
ções que a sociedade carioca apresentava no início do século XX. No entanto, o 
teórico afirma que esse João do Rio, preocupado com aqueles relegados à mar-
gem da civilização ou mesmo excluídos dela devido à nova ordem econômica e 
social, foi o João do Rio da “primeira fase”, que, depois disso, não mais demons-
trou qualquer interesse pelos problemas sociais.

Ao analisar sua produção ficcional, percebemos que o autor não deixou de 
observar as contradições que tomavam conta da cidade carioca e retratou uma 
variedade de personagens à margem da sociedade. Como exemplos retirados da 
obra de João do Rio, destacamos o imigrante europeu que veio ao Brasil em bus-
ca do sonho da fortuna, e sequer chega perto dela. Aparece, também, a história 
de uma menina que acaba fazendo parte de uma casa de prostituição e é tratada 
apenas como mais um meio de se obter lucro. E, por fim, o sujeito que não conse-
guia mais emprego e habitava as praças da cidade sendo constantemente expulso 
de lá pelos guardas responsáveis por manter a “limpeza” da cidade.

Além de ser um entusiasta da modernidade, como foi João do Rio, perce-
bemos que ele não deixou de retratar as contradições da nova cidade, tal como 



24

observamos na análise de Candido referente à produção de crônicas e na leitura 
da produção ficcional do escritor carioca, especialmente a contística. Ao invés 
de modernizar-se, garantindo espaço para todos os seus habitantes, as mudanças 
no Rio de Janeiro favoreceram somente uma elite econômica, que passou a tomar 
conta do centro da cidade, relegando os demais às margens, tanto sociais quanto 
econômicas, criando uma massa de miseráveis que João do Rio não ignora. É 
fato que o carioca não foi um amplo defensor dos oprimidos, no entanto, não há 
como negar sua preocupação em apontar as disparidades da modernidade que 
percebia em seu flanar pela cidade.

REFERÊNCIAS

BAUDELAIRE, C. Sobre a modernidade: O pintor da vida moderna. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1996.

CANDIDO, A. Degradação do espaço. In: CANDIDO, A. O discurso e a cidade. 5. ed. Rio 
de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2015.

CANDIDO, A. Radicais de ocasião. In: CANDIDO, A. Teresina etc. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1980.

CANDIDO, A. Literatura e sociedade. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006.

RIO, J. do. A alma encantadora das ruas. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo e Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 
Divisão de Editoração, 1995.

RIO, J. do. A mulher e os espelhos. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo e Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 
Divisão de Editoração, 1990.

RIO, J. do. A correspondência de uma estação de cura. São Paulo: Scipione, 1992.

RIO, J. do. Dentro da noite. São Paulo: Antiqua, 2002.

RIO, J. do. Rosário da Ilusão. Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 1921.

RODRIGUES, J. C. João do Rio: vida, paixão e obra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2010.


