
Marta Eymael Garcia Scherer

JORNALISMO EM TEMPOS MODERNOS
Os espaços e as gentes nas crônicas de Olavo Bilac

Tese  submetida ao Programa de Pós-
Graduação  em  Literatura  da
Universidade  Federal  de  Santa
Catarina para a obtenção do Grau de
Doutor em Literatura

Orientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo S. Capela

Florianópolis
2013







ERRATA

Nos  trechos  e  páginas  citados  abaixo  deve-se  fazer  referência  ao
trabalho SANTOS, Jeana Laura da Cunha. Experiências pioneiras de
Machado de Assis sobre o jornal. Florianópolis, 2002. 250 f. Tese de
Doutorado.  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  Centro  de
Comunicação e Expressão. Programa de Pós-Graduação em Literatura.

Página 25 - Através da sua forma imperfeita, que não tem a pretensão
de arte, a crônica revelava a inconclusão do tempo, sua fragmentação e
transitoriedade. Na sua desordem cotidiana, ela didaticamente mostra
que  a  perda  da  integridade,  a  instabilidade,  a  mutabilidade  são  as
marcas do indivíduo e da história. Para além da literatura e da retórica
oficiais, que almejam a imortalidade, ela traz à tona exatamente a perda
da memória como o signo indelével do tempo. (SANTOS,2002, p.7)

Página 31 - a crônica já nasce no “olho” da rua e com os olhos voltados
para a rua. Para as ‘mínimas’ histórias da rua, e sua forma revela essa
perspectiva estilhaçada. O texto sofre fraturas, encurta-se, desmembra-
se para caber nas páginas ‘volantes e  voláteis’  do jornal.  Vestígio,
entulho, ruína daquilo que era heterônomo, incompleto, despedaçado,
leve demais, para que o livro a quisesse, a crônica proclama a primazia
do fragmentário sobre o total, das pequenas histórias sobre a história
total.(SANTOS, 2002, p.88)

Página 31 - É na estética da crônica que o pormenor esvaziado do
sentido  cotidiano,  catado  no  chão  das  ruas  da  grande  metrópole,
ressurge aos olhos do observador como material poético ou histórico.
(...) a linguagem, pela via da crônica, fragmenta-se para passear feito
flâneur pela cidade, recolhendo seus resíduos, suas ruínas. (SANTOS,
2002, p.90)

p. 32 - a crônica torna-se resíduo, torna-se lixo. Mas, por um paradoxo,
ao incorporar o estilhaçamento do tempo, tanto na forma quanto nos
assuntos  que  cata  no  chão,  é  digna  de  se  configurar como  um
monumento  da história.  Um monumento  que se  despedaça,  já  uma
ruína, subscrita não na história linear, feita de uma sucessão de etapas
num  tempo  homogêneo,  mas  a  história  antilinear,  cuja  base  é  a



descontinuidade,  a  ruptura,  a  catástrofe,  em suma,  um acúmulo  de
ruínas. (SANTOS, 2002, p.91)

p.33 - Esse gênero habita o limiar entre o livro hermético e individual e
a folha móvel,  aberta  e  coletiva  que é o  jornal;  toca a beirada  do
passado e a beirada do futuro, que é agora o nosso presente. Porque são
as  formas  abandonadas,  não  muito  lembradas  pela  historiografia
oficial,  que contêm a dialética do tempo. Se o método de Benjamin
consiste  em tomar  a realidade por algo descontínuo, misturando os
tempos,  entrelaçando  as  várias  histórias,  dissolvendo  o  centro,
preferindo as bordas,  as margens,  os produtos menores.  (SANTOS,
2002,  pp.11,12)

p. 55 - a metrópole passava a ser cada vez mais inquietante para seus
moradores: a multidão assustava pela sua impessoalidade, a vida era
cada vez mais pública e o vizinho era sempre ameaçador; a aceleração
dos meios de transporte e das técnicas provocava um estado de choque
permanente na experiência do habitante da cidade. (SANTOS, 2002,
p.131)

p.265 - no instante em que se rompe a linha contínua da tradição, é
buscar  nos  fios  da  memória  outros  ângulos,  outros  enfoques,
inusitados, impensados, impossíveis. (SANTOS,2002,  p.18)

p.266 -  a fragmentação do tempo, expressa em instantâneos,  revela
uma duração que já não é mais contínua e natural.  (SANTOS,2002,
p.3).  A  fragmentação  da  cultura,  seu  estilhaçamento e  sua
miniaturização são apenas reflexos de um tempo em que o todo fora
rasgado em pedaços  para imitar o esfacelamento da experiência no
mundo moderno (SANTOS, 2002,  p.239)
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RESUMO

Esta tese apresenta  uma aventura pelas crônicas de Olavo  Bilac,  na
composição de um caleidoscópico quadro da modernidade brasileira no
limiar entre os séculos XIX e XX. Tendo o jornal como veículo e objeto
de estudo, foi possível verificar nos textos que versam sobre a cidade,
seus  habitantes  einovações  tecnológicas  –  palco  e  protagonistas  do
teatro  da  modernidade  -  fragmentos  de  uma  visão  ainda  pouco
explorada.  As  crônicas,  vistas  como  simbiose  entre  jornalismo  e
literatura, foram analisadas sob a luz da teoria de Walter Benjamin e
cotejadas com estudos passados e atuais. Ao trabalhar com esses textos,
tornou-se possível demonstrar o impacto que a modernização e os ideais
de modernidade, tal como apreendidas e apresentadas por Olavo Bilac,
produziram na sociedade e no imaginário daquelas gentes que viviam o
Jornalismo em Tempos Modernos.

Palavras-chave: Modernidade;  Jornalismo;  Olavo  Bilac;  Crônica;
Literatura.





ABSTRACT

This  thesis  presents  an  adventure  throughout  Olavo  Bilac’s
chronicles,  putting  together  a  kaleidoscopic  picture  of  the  Brazilian
modernity at the end of the nineteenth and beginning of the twentieth
centuries. Having newspaper as a vehicle and object of study, we found
in  the  texts  that  deal  with  the  city,  its  inhabitants  and  technology
innovations - stage and actors of the theater of modernity - fragments of
an underexplored view. The chronicles, seen as a symbiosis between
journalism  and  literature,  were  analyzed  under  the  light  of  Walter
Benjamin  theory and compared with  past  and current  studies.  When
working with these texts, it became possible to demonstrate the impact
that  modernization  and the  ideals  of  modernity,  as apprehended and
presented by Olavo Bilac, produced in society and in the minds of those
people who lived the Journalism in Modern Times.

Key-Words: Modernity;  Journalism;  Olavo  Bilac;  Chronicle;
Literature.
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INTRODUÇÃO

Poeira tênue da história ou Devo pedir-lhes que se
transfiram comigo  para  a  desordem de caixotes
abertos à força – eis o baú do bufarinheiro

“Jornalismo em tempos modernos – os espaços e as gentes nas
crônicas de Olavo Bilac” é um estudo sobre a entrada do Brasil numa
modernidadefrágil e periférica. Através da escrita jornalística da virada
dos séculos XIX para o XX que, junto com a sociedade, renova-se e nos
traz  importantes  observações  sobre  esses  tempos  modernos,  quero
mostrar  o palco,  os protagonistas e os veículos da modernidade que
nascia.  Com este  trabalho  acredito  que  é  possível  verificar  como  a
transformação da escrita e, por consequência, dos modos de percepção
da  realidade,  foi  de  tal  importância  que  o  espaço  da  crônica  se
converteu,  assim,  no  veículo  dos  primeiros  textos  verdadeiramente
modernos.  E,  em destaque,  apresento  o  jornalista  Olavo  Bilac1,  que
através de sua pena tão bem observou os espaços e as gentes daqueles
eufóricos tempos da Belle Époque brasileira.

Perseguir  os  passos  desse 'Bilac,  o  jornalista'  somente  foi
possível  graças  à  monumental  pesquisa  de  Antônio  Dimas,  que
organizou,  recuperou,  valorizou  e  trouxe  à  luz  centenas  de  crônicas
bilaquianas2,incorporando  este  outro  Bilac  à  história  literária desde

1 Relembro que esta não é uma experiência nova em minha trajetória acadêmica.
Na dissertação de mestrado  Bilac - sem poesia:crônicas de um jornalista da
Belle Époque,que foi  por mim realizada sob orientação do professor  Carlos
Capela, trabalhei com uma centena de crônicas bilaquianas, entre publicadas e
recuperadas na Biblioteca Nacional, todas tendo como enfoque os jornais e os
jornalistas do virar  dos séculos XIX  e XX. Ver:  SCHERER, Marta  Eymael
Garcia. Bilac  sem  poesia  : crônicas  de  um  jornalista  da  Belle
Époque. Florianópolis,  2008.  259  f.  Dissertação  (Mestrado)  -  Universidade
Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão. Programa de
Pós-Graduação em Literatura. A dissertação foi ainda transformada em livro,
cujo lançamento aconteceu no ano de 2012. SCHERER, Marta E. G. Imprensa
e  Belle  Époque-  Olavo  Bilac,  o  jornalismo  e  suas  histórias.  Ed.  Unisul:
Palhoça,SC, 2012
2 DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: ensaios; crônicas v.1; crônicas v.2. São
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Editora da Universidade de
São Paulo;  Editora da Unicamp, 2006- A antologia  Bilac, O Jornalista é o
resultado do trabalho  de pesquisa de mais  de 20 anos do professor  Dimas,



então,  seja  através  dos  ensaios  que  mostram  o  jornalista  atuante  e
intelectual ativo, seja através dos textos que transcreveu e/ou catalogou.
Ninguém com mais propriedade, pois, para justificar esta pesquisa de
textos de Olavo Bilac. Entra tantas assertivas possíveis, escolho esta que
mostra como A. Dimas comprovou que os mais variados temas foram
comentados por Bilac, que encontrou nos periódicos um caminho para
expor suas impressões:

Nesses  quase  vinte  anos  de  jornalismo  diário,
muitas vezes espalhado por mais de um veículo,
seu  posto  privilegiado  permitiu-lhe  uma  visão
angular da sociedade, cujas frinchas e reentrâncias
dificilmente escapavam ao seu olhar bisbilhoteiro
e  nem  sempre  certeiro.  Ideologicamente
irregulares como é de se esperar de quem não se
pautava por um credo único, religioso ou político,
as  crônicas  de Bilac  pouco  atraem aqueles  que
precisam de  posições  alheias  para  confirmar  as
suas.  Mais  que  escora,  elas  se  prestam  ao
investigador  minucioso  que  esteja  preocupado
com uma visão mais abrangente de dado período.
Porque, nelas, o material é farto.3

Este farto material contribuiu, e de modo importante, para o meu
entendimento das transformações de um país que se modernizava.  A
obra bilaquiana, portanto, com seus condicionantes e perspectivas, ajuda
a ler o vasto processo de conformação, ou figuração,da realidade que lhe
era  subjacente  e  mostra  um  tanto  desse  país  em  metamorfose,
condensado em sua Capital Federal, apresentando visões que fazem de
seu  titular  um escritor  da  modernidade  por  excelência.  Olavo  Bilac
encontrou nas páginas dos jornais as companheiras ideais para vivenciar
um momento de mutação. Em quase todos os periódicos publicados no
Rio  de  Janeiro  e  na  emergente  São  Paulo,  entre  os  anos  1890  e
1908,encontramos a colaboração do cronista.  

E foi este Bilac que persegui ao remexer em seus escritos, caixas,
livros  e  lembranças  depositados  na  Fundação  Biblioteca  Nacional,

culminando em sua tese de livre docência  que  no ano de 2006 foi lançada em
três volumes.
3 DIMAS,  Antonio (Org.)  .Vossa Insolência -Crônicas de Olavo Bilac. São
Paulo: Companhia das Letras, 1996. p.14



Arquivo Edgard Leuenroth da Unicamp, Academia Brasileira de Letras,
Fundação Casa de Rui de Barbosa, Associação Brasileira de Imprensa,
Real  Gabinete  Português  de  Leitura,  Instituto  Moreira  Salles,  entre
outros  centros  de  estudos  menores,  mas  nem  por  isso menos
importantes.  Perder-me nessas bibliotecas, entre seus papeis amarelos,
livros  raros,  manuscritos  inéditos,  cartas  pessoais,  recortes  de
reportagens,recibos, cartões postais e de visita, bilhetes e até cardápios
de banquetes  foi uma das atividades mais prazerosas desta pesquisa,
transformando em um lúdico quebra cabeças a construção da imagem de
um intelectual e seu tempo.  

Para selecionar os textos em crônica que são estudadosnesta tese
tive como guia a obra  Bilac,  o Jornalista.  Foi  através do minucioso
sumário elaborado por A.Dimas, com aproximadamente 1600 resumos
de  crônicas  lidas  e  catalogadas,  que  encontrei  os  293  textos  que
compuseram o corpus inicial a partir do qual encontrei os registros de
um jornalista e sua época.  Nessa seleção constam 123 textos que nunca
foram publicados na íntegra em nenhuma obra, exceto em sua moradia
primeira, as colunas das folhas para as quais Olavo Bilac escreveu por
quase duas décadas. Todos os textos foram escritos nos diversos jornais
e  revistas  cariocas onde  o autor  foi  colaborador  ou membro  efetivo
durante 18 anos, período que compreende de 1890 a 1908.

Após a leitura, 50 crônicas foram aproveitadas na escrita da tese,
sendo todas transcritas ou copiadas em  fac símile e publicadas como
anexo.Como o recorte que efetuei é temático, os textos foram divididos
da seguinte forma: 81 crônicas sobre os hábitos urbanos cariocas, sendo
55  recolhidas nos arquivos da Biblioteca Nacional e Edgard Leuenroth,
da Unicamp, e 26 já publicadas na antologia  Bilac, o Jornalista;  121
sobre  a  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  das  quais  95  publicadas  e  26  a
recolher; por fim outras 91 crônicas sobre imprensa, das quais 42 foram
por  mim  recolhidas  nos  arquivos  da  Biblioteca  Nacional  para  a
dissertação e 49 já haviam sido publicadas em livros.  Com um corpus
inicial tão vasto, é natural que alguns dos textos tenham sido analisados
com mais profundidade, enquanto outros foram utilizados apenas como
registro e alguns tenham sido descartados .4

4 Termo esse bastante caro a Olavo Bilac, que assim batizou a coluna diária que
manteve  por  nove  anos  no  jornal  A  Notícia,  como  tão  bem  demonstra  o
professor Álvaro Simões em seu livro  Registro.  SIMÕES JR, Álvaro Santos
(Org.).  Registro: crônicas da Belle Époque carioca. Campinas, SP: Editora da



A  leitura  atenta  de  dezenas  de  textos  selecionados  permitiu,
ainda, perceber a ruptura entre tempos que torna Olavo Bilac um porta
voz da modernidade – periférica e conservadora - que chegava ao Brasil.
É possível observar através dos textos  como cotidianamente se deu esse
processo de modernização -  que traz o sentimento de modernidade-,
quais as repercussões de mudanças físicas da urbe e comportamentais de
seus habitantes.  E, ainda, verificar como o imaginário da cidade foi
dessa forma gestado pelas elites intelectuais do país. Imaginário esse
que  parece  não  acontecer  na  poesia  do  mais  famoso  parnasiano
brasileiro,  mas que encontra-se abundantemente em suas crônicas. O
objetivo  é,  também,  compreender  o  jornalismo  por  detrás  do  seu
jornalista e fornecer pistas para entender essa atividade historicamente,
trazendo aportes para uma das muitas histórias de nossa imprensa. As
palavras de Marialva Barbosa revelam como entendo esse movimento
de apreender no passado ecos de nosso presente:

A rigor, ao falar desses processos localizados nos
tempos  idos,  estamos  tentando  compreender  o
momento em que vivemos. Não se trata de achar
que a história fornece lições para o presente. Não
devemos imputar essa dívida à história. O que se
procura é compreender a complexidade das ações
humanas nessas sociedades, para, assim, entender
melhor  a  nossa  época.  Talvez  os  processos
visualizados e interpretados dos tempos de outrora
deem respostas igualmente válidas sobre muito do
que não compreendemos no presente. 5

Acredito  que é  possível  hoje  resgatar  parte  da  experiência  da
entrada na modernidade através dessas representações escritas do urbano
legadas  pela  imprensa,  acompanhando  pelos  olhos  dos escritores  os
traços que caracterizavam esses novos dias. Pois, se a cidade era o palco
da modernidade e as pessoas seus personagens, o jornal era seu meio,
fornecendo coordenadas para sua tradução em palavras. A revisão dos
jornais da época permite uma imagem comparativa e dialética do papel
do intelectual e o escritor. Os jornais, que saíam em larga escala no final

Unicamp, 2011.
5 BARBOSA, Marialva.  História  cultural  da imprensa:  Brasil,  1800-1900.
Rio de Janeiro: Mauad X, 2010, p.17.



do  século,  trazem materiais  ainda  pouco  trabalhados e,  no  entanto,
imprescindíveis  para delimitar  o  momento  histórico que  funda esses
tempos modernos periféricos e tardios.  Entendo aqui moderno como
movimento estético  e cultural  nascido após o Iluminismo,  um termo
abrangente  que  traz,  entretanto,  em  seu  interior  características
compartilhadas.  

Nessa  busca  pelo  moderno  no  Rio  de  Janeiro  da  virada  dos
séculos XIX para o XX, encontrei a companhia de Walter Benjamin,
filósofo, historiador, crítico e, sobretudo, um intelectual que pensou a
modernidade  como  poucos.  Aproximar  tempos  e  pensamentos  tão
díspares não foi  tarefa  pouco complexa,  mas proporcionou descobrir
imagens  e  pensamentos  que,  transplantados  e  por  vezes  mesmo
enxertados, renderam novos e saborosos frutos. Foi preciso desbravar
terrenos quase selvagens, tal qual a imagem do estudante como predador
elaborada por Benjamin:  “O texto é uma floresta na qual o leitor é o
caçador”,  afirma,  para  logo  anotar  esquematicamente:  “Rumores  na
floresta: a ideia – a presa, arisca; a citação –uma peça do quadro.”6.
Quadro esse composto de citações, de crônicas, de teorias, de arquivos,
de  leituras,  de  escritas,  de  viagens,  de  surpresas, de  decepções,  de
descobertas. Uma tela pintada ao longo de, pelo menos, quatro anos.

Ao tentar compreender a modernidade que Olavo Bilac via e nos
devolvia,  muitos quadros foram pintados.  Em todos encontra-se uma
tentativa de compreender esse vasto e complexo país no momento em
que se fazia – ou se queria fazer – moderno. É no final dos anos 1800
que começa a vigorar nestas paragens uma ‘cultura do modernismo’,
que se faz sentir  e transparecer na transformação dos sentidos e das
sensações. Para tal,  foi preciso mesmo superar o próprio conceito de
moderno,  “entendê-lo  na  dinâmica  acidentada  do  cotidiano”7,  como
afirma Monica Velloso em  Modernismo no Rio de Janeiro,  livro que
mostra e comprova como a modernidade brasileira pode ter outra leitura.

“Ao  contrário  do  que  se  ensinava  até  anos  recentes, as  duas
primeiras décadas de nosso século não foram tão infecundas no terreno
literário”, alerta Antonio Dimas, para em seguida lembrar que muitas

6 BENJAMIN, Walter.  Passagens. Trad. Irene Aron e Cleonice Mourão. Belo
Horizonte:  Editora  UFMG;  São  Paulo:  Imprensa  Oficial  do  Estado  de  São
Paulo, 2009. p.841
7VELLOSO,  Monica  Pimenta.  Modernismo  no  Rio  de  Janeiro:  turunas  e
quixotes. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 17



das ideias que nasceram naqueles anos tinham como desejo redesenhar
um retrato do Brasil  e nortearam nossa produção cultural  posterior8.
Também a pesquisadora Flora Sussekind defende outra e melhor leitura
do virar dos séculos em nosso país, que leve em conta as transformações
na percepção e na produção cultural que se chocavam com a “paisagem
técnica” em formação:

No caso do Brasil, um dos momentos em que se
esboça  transformação  de  fato  importante  nas
formas  de  percepção  e  no  modo  de  produção
literária,  em estreita ligação com a configuração
de  um  horizonte  técnico  nos  maiores  centros
urbanos do país então, costuma gerar uma espécie
de impasse interpretativo. (...) É como se desde a
última  década  do  século  XIX  aos  anos  20  do
século XX a literatura apresentasse uma estranha
suspensão  de  sentido  por  três  decênios.  Ou
melhor: como se só fosse possível compreendê-la,
neste  período,  como  pré ou  pós  alguma  coisa.
Enquanto  vampirização  diluidora  de  marcas  e
estilos  anteriores  ou  ‘embrião’  de  traços
modernistas futuros.9

É com base nessa mesma opinião que Monica Velloso10 explica
como o período em questão caiu em um ‘vazio cultural’, por causa de
visões  que  generalizaram  os  conceitos  de  moderno,  modernidade  e
modernismo,  sendo  que  o  último  se  tornou  mesmo  sinônimo  do
movimento  paulista  de  1922.   Para  Monica  Velloso,  essa  confusão
conceitual  forjou  uma  concepção  que  supõe  que  é  necessário  um
referencial externo para legitimar o período, conceito que não é aceito
pela autora que entende – como nesta tese – que o que aconteceu antes
de  22  é  fundamental  para  a  construção  da  modernidade  cultural
brasileira.  A  autora  de   Modernismo  no  Rio  de  Janeiro defende  a
proposta de que o entendimento de como o modernismo foi instaurado

8DIMAS, Antonio. A encruzilhada do fim do século.In: PIZARRO, Ana (org).
América  Latina :  palavra,  literatura  e  cultura.  V2.  São  Paul:  Memorial;
Campinas: Unicamp, 1994, p.537
9 SÜSSEKIND, Flora.  Papéis colados.  Rio de Janeiro:  Editora UFRJ, 1993,
p.195.
10 VELLOSO,Monica Pimenta.Modernismo no Rio de Janeiro. Op. Cit., p. 31 



exige a compreensão de como os ideais e os valores de modernidade
foram sentidos e  apreendidos pelos  intelectuais,  num cruzamento  de
tempos e saberes. Se no Rio de Janeiro não houve um movimento de
vanguarda  intelectual  estabelecido  em  torno  da  ideia  de  moderno,
ressalta, é porque ali esse moderno foi construído cotidianamente. 

“Sempre que se pensa em moderno e modernismo, olha-se para
São Paulo e a Semana de Arte Moderna”11, lê-se na introdução de  O
moderno em revistas, livro que a citada autora divide com Vera Lins e
Cláudia de Oliveira, com o qual buscam “deslocar esse olhar” e apontar
na  então  Capital  Federal  os  indícios  de  tempos  modernos.   É  um
modernismo e uma modernidade não mais com data e lugar definidos,
mas com longa e lenta transformação, pulverizados em locais, tempos e
gentes distintos,  tomado de tensões a ambigüidades próprias de uma
sociedade em permanente conflito. Ao abandonar a proposta de um pré-
modernismo, “porque estanque e limitante”, alarga-se  o conceito e “um
outro desenho da modernidade no Brasil começa a se delinear”12, numa
reavaliação da cultura nacional que fez história junto com seu país. 

Discutir  essa  modernidade  é,  também,  entender  melhor  este
presente,  num  movimento  de  olhar  para  trás  para  seguir  adiante.
Entender  como  a  modernidade  apresentada  forja  um   modernismo
anterior às vanguardas históricas torna-se fundamental na percepção do
momento atual, numa atitude benjaminiana de retirar o pó de objetos,
palavras, questões e escolhas, para delinear uma outra história ou, quiçá,
um outro  da  história.  É  pensar,  como  convida  Flora  Süssekind,  no
confronto entre produção cultural e inovações técnicas, acontecido justo
naquele virar de séculos, para então 

imaginar uma outra forma de definição do período
literário  em  questão.  E  que  leve  em  conta  as
transformações na percepção de autores e leitores
citadinos  e  no  modo  de  produção  cultural,  em
sintonia  com  uma  incipiente  profissionalização,
sobretudo va imprensa, para os homens de letras e

11 OLIVEIRA,  Claudia  de;  VELLOSO,  Monica  Pimenta;  LINS,  Vera.  O
moderno em revistas: representações do Rio de Janeiro de 1890 a 1930. Rio de
Janeiro: Garamond, 2010, p. 11.  
12 LINS, Vera. Gonzaga Duque: a estratégia do franco atirador. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1991, p.14.



com a configuração de uma paisagem de imagens
técnicas,  vozes  e  canções  gravadas,  fitas,
reclames, impressos, produções em série. 13

Como explica a crítica carioca Vera Lins14, o fato de termos uma
leitura sobre o modernismo construída somente a partir da Semana de
Arte Moderna de 1922, acabou por borrar ou rasurar toda uma produção
que vinha se fazendo no Rio de Janeiro desde os últimos vinte anos do
século XIX, para dar lugar ao que era mais recente, moderno. Sem tirar
– ou entrar  -  no mérito dos artistas e de seu movimento de vanguarda, o
que se quer é apontar para a importância de um outro tempo, que se
tornou obscuro, para poder repensá-lo:  “recuperar reminiscência ajuda a
provocar metamorfoses na ideia que se tem de uma tradição moderna na
cultura brasileira.”15Para tentar cumprir ao menos parte de tal tarefa, esta
tese  apresenta  e  reflete  sobre  fragmentos  em  texto  que  trazem  as
diversas manifestações sociais pelas quais o moderno é perpassado e
expressado.  E faço uso das palavras com que Monica Velloso defende
sua  posição  para,  sucintamente,  dar  o  norte  para  esta  tese.  “Minha
proposta  de  análise  se  insere  nesta  linha  reflexiva:  a  de  pensar  a
modernidade como processo que começa a ser gestado na sociedade
brasileira na virada do século XIX para o XX”.  

Foi  justamente  neste  momento  de  virar  de  séculos  que  o
desenvolvimento da classe média e da vida burguesa no país propiciou o
incremento da vida cultural, sendo a letra impressa o centro da atividade
intelectual. Ao contar com um número significativo de periódicos, o Rio
de Janeiro do final do século foi amplamente debatido e inscrito através
de  seus  cronistas  e  jornalistas,  tornando-os  precisas  fontes  de  uma
época.  Nas palavras do mestre Machado de Assis, em texto do dia 22 de
março de 1886, da Gazeta de Notícias, ao folhear um livro com os atos
legislativos do ano anterior: “A história estuda-se em documentos assim,
não preparados, mas ingênuos e sinceros; é deles que se pode sacar a
vida e a fisionomia de um tempo”.16

13 SÜSSEKIND, Flora. O Figurino e a Forja. In: CARVALHO, José Murilo de
(et  al).  Sobre  o  Pré-modernismo.  Rio  de  Janeiro:  Fundação  Casa  de  Rui
Barbosa, 1988, p. 34.
14 LINS, Vera.  Novos Pierrôs, velhos saltimbancos:  os escritos de Gonzaga
Duque e o final de século carioca. Curitiba: Câmara Brasileira do Livro, 1997. 
15 LINS, Vera. Novos Pierrôs, velhos saltimbancos. Op. cit.,, p.12. 



As crônicas selecionadas para este tese, bem mais sinceras do que
ingênuas, possibilitaram ainda estudá-las como artífices da renovação da
prosa na virada do século XIX para XX e como um texto que em si
mesmo carrega a marca da modernidade, ao mesmo tempo que guarda
os fundamentos da arte de narrar. Entendo aqui a crônica como texto
indissociavelmente ligado à imprensa e que transita entre a ordem do
subjetivo e do factual. Mais do que um gênero híbrido, como se costuma
afirmar, a crônica constitui-se mesmo como uma passagem entre ambos
os territórios.  Representa, nas palavras de Ana Luiza Andrade, "uma
forma moderna industrial, comparável à da fotografia, na passagem da
literatura canônica para o jornal. O tempo de um movimento registrado
numa página de jornal economiza-se, fragmenta-se, industrializa-se nas
crônicas"17. Por um lado incorporou características do jornalismo que se
constituía como empresa-imprensa, por outro se configurou como um
espaço onde opinião e nuances literárias eram bem-vindas.  

As crônicas são, como gênero e como prática, o ponto de fusão
entre o discurso literário e o jornalístico. Dessa simbiose surgem e se
alimentam  os  escritores  modernos,  cujas  escrituras  fundem-se,
multiplicam-se  e  modificam-se.  E,  se  a  poesia  surge soberana  e
independente,   não  raro  um  pouco  mais  avessa  aos  influxos  do
cotidiano,  a  prosa,  por  sua  vez,  constitui-se  como  o  grande  campo
experimental  do  movimento  renovador,  admitindo  diversas  lições  e
tendências num esforço coerente de integração da e à modernidade.Nas
palavras do crítico urguaio Angel Rama,  “el periodismo fue el terreno
donde se dilucidó primero y donde se puso a prueba y donde triunfó el
sincretismo artístico”.18E o caso de Olavo Bilac é paradigmático nesse
movimento,  pois,  como afirma Antonio Dimas, muito  se ilude quem
pensa que o poeta e o jornalista não coexistiam de forma harmônica,  o
que temos é um intelectual  totalmente diferente do que nos ficou no
legado da história literária: 

Engana-se  redondamente  quem  imaginar
ingenuidade  ou  despreparo  no  exercício

16 In: PAIVA DE LUCA,  Balas de estalo de Machado de Assis. São Paulo:
AnnaBlume, 1998. p. 336.
17 ANDRADE,  Ana  Luiza  Britto  Cezar  de.  Transportes  pelo  olhar  de
Machado de Assis: "passagens entre o livro e o jornal". Chapecó: Grifos, 1999
p.11
18 RAMA, Angel. Ruben Dario y el modernismo. Caracas: Alfadil, 1985. p.79



bilaquiano  do  jornalismo.  Quem  imaginá-lo
dilacerado  entre  a  decantada  superioridade  do
exercício  poético  e  o  suposto  rebaixamento  da
faina em redação. Engana-se redondamente quem
imaginá-lo atribuindo escalas de valor diferente ao
fado poético e à missão jornalístico. (...) O poeta
das estrelas e o jornalista das calçadas conviviam
de  modo  mais  harmônico  do  que  se  poderia
esperar  ou  do  que  fazem  supor  os  supostos
antagonismos herdados da historiografia oficial. 19

Desde o fortalecimento da imprensa, os textos se transformaram
frente  ao  desenvolvimento  dos  jornais  e  ao  crescente  processo  de
urbanização das cidades.  Já em 1841 Domingos Sarmiento escrevia, ao
referir-se  à  imprensa  argentina:  “  El  diário  es  para  los  pueblos
modernos lo que era el foro para los romanos. La prensa ha sustituido
a la tribuna y el púlpito, la escritura a la palabra (...). Por el diarismo
el  genio  tiene  por  patria  al  mundo  e  por  testigo  la humanidad
civilizada” 20.  Veículos  por  excelência  dos  tempos  modernos,  os
periódicos são ainda mais influentes numa sociedade pouco letrada e
que vivia na periferia do capitalismo, como a brasileira.  A constituição
do jornalismo empresarial que se dá na virada do século é uma das mais
importantes e contraditórias aportações que o processo de modernização
trouxe para os países periféricos, tanto enquanto bem material quanto
simbólico,  tornando-se  hoje  importantes  documentos  que  propiciam
entender nuances daqueles anos eufóricos.  Com efeito, estes escritores
canalizaram grande parte de seus pensamentos através de uma produção
assinalada  pelas  condições  do  trabalho  jornalístico -  a  reflexão  no
momento  do  acontecimento,  a  fragmentação,  a  velocidade  etc  -
abrangendo um vasto e heterogêneo corpus temático.21

Naqueles anos que viravam os séculos, para além de documentos,
os textos em crônica foram também a expressão mesma das contradições
não  resolvidas  em  um  momento  de  rupturas,  contágios culturais,
profissionalização  do  escritor.  Foram  a  maneira  que os  literatos
19 DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: ensaios. Op. Cit., p. 53.
20 Citado por ROTKER, Susana. Fundación de uma escritura: las crônicas de
Jose Martí. La Habana: Casa de las Américas, 1992. p. 100
21 OLMOS, Ana Cecília Arias. O espaço Jornalístico do Modernismo: Mario de
Andrade e José Carlos  Mariátegui.  In:ANTELO,  Raul  (org).  Identidade &
Representação. Florianópolis: PGL/UFSC, 1994.p. 305



encontraram -   os  mesmos que  são injustamente  classificados  como
elitistas e distantes, -  para chega à população. Como explica Rama, com
a  modernização  os  escritores  entraram  no  mundo  do  trabalho  e  se
depararam  com  seu  público  através  do  jornalismo,  que  “absorvió
practicamente a todos los escritores existentes y como no resultaban
suficientes, debió improvisar a muchos más para atender a sus urgentes
necessidades”22,  levando  para  as redações  desde  os mais  conhecidos
escritores até anônimos que por ali se fizeram conhecer, obtendo todos
um papel de protagonismo na sociedade. 

E foi ao escrever para jornais que experimentaram novas formas
de linguagem, deixando de lado a ‘arte pela arte’  para escrever e se
inscrever na história.  Ruben Darío afirmava categoricamente que "el
periodismo constitue uma gimnasia  del  estilo"23.  Entre  as  tendências
estilísticas  da  época  destacam-se  a  novidade,  atração,  velocidade,
choque,  intensidade,  sensação,  busca  pelo  insólito, os  acercamentos
bruscos de elementos disímiles,  a renovação permanente, as audácias
temáticas,  interpenetração  de  distintas  disciplinas,  o  constante  e
desesperado afã do original. Todos  são a sua vez traços que pertencem
ao novo mercado e, simultaneamente, formas de penetrá-lo e dominá-lo.

São  esses  escritos  no  calor  da  hora  dos  jornais  que,  segundo
Olavo  Bilac,  funcionam como  "um espelho  em que  se  vêm refletir
diariamente os aspectos móveis da vida, sempre tão agitada e tão cheia
de surpresas.”24  É essa vida cheia de surpresas que os textos de Bilac
nos contam quando falam das reformas urbanas, da vida em sociedade,
da condição feminina,  do lazer e do vício,  do próprio jornal  que se
tornava  moderno.  São  crônicas  que,  por  sua  própria  constituição,
tornam-se  veículo  para  expressar  a  sociedade  que  se modernizava.
Através da sua forma imperfeita,  que não tem a pretensão de arte, a
crônica  revelava  a  inconclusão  do  tempo,  sua  fragmentação  e
transitoriedade. Na sua desordem cotidiana,  ela didaticamente mostra
que a perda da integridade, a instabilidade, a mutabilidade são as marcas
do indivíduo e da história. Para além da literatura e da retórica oficiais,

22 RAMA, Angel. Las mascaras democraticas del modernismo. Montevideo:
Fundación Angel Rama: 1985, p. 35.
23 Citado em: RAMA, Angel. Ruben Dario y el modernismo. Op. Cit., p. 75
24 BILAC, Olavo. Crônica Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 19/10/1902. In:
DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.1. op. cit., p.510



que almejam a imortalidade,  ela  traz  à  tona  exatamente  a  perda  da
memória como o signo indelével do tempo. 

A  crítica  ignorou este  corpo  textual  durante quase  um século
devido à rígida divisão entre o literário e o jornalístico, fazeres opostos e
absolutos entre o subjetivo e o objetivo, o fictício e o real, o poético e o
informativo.  No entanto,  as crônicas foram um espaço transformador
para o jornalismo, a prosa e a poesia, com sua mútua impregnação de
técnicas  impressionistas,  simbolistas,  expressionistas  e  parnasianas,
impulsionadas  pela  necessidade  de  testemunhar  o  ritmo  vital  e  as
transformações daquele presente. Ao analisar os textos  de Olavo Bilac
o que se ilumina não é somente o vasto  conteúdo que apresentam, mas
também  a própria representação da crônica como gênero e a literatura
como fenômeno social além dos livros. Ao comentar e analisar os fatos
sociais através de um texto cotidiano, a crônica operou "milagres" de
significação, como explicou Antonio Candido, citando como exemplar o
caso de Olavo Bilac, “mestre da crônica leve”:

A leitura de Bilac é instrutiva para mostrar 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  de suas
conferências e discursos. Mas que encolhem nas
suas  crônicas.  É  que  nelas  parece  não  caber  a
sintaxe rebuscada, com inversões freqüentes; nem
o  vocabulário  'opulento',  como  se  dizia,  para
significar  o  que  era  variado,  modulando
sinônimos  e  palavras  tão  raras  quanto  bem
soantes. Num país como o Brasil, onde se costuma
identificar superioridade intelectual e literária com
grandiloqüência e requinte gramatical,  a crônica
operou milagres de simplificação e naturalidade.
25

O aporte de Olavo Bilac é de tal magnitude, não somente para
renovação do texto jornalístico como também para traçar um mapa do

25 CANDIDO,  Antonio  (et  al).  A  crônica:  o  gênero,  sua  fixação  e  suas
transformações  no  Brasil, Campinas:  Ed.  da UNICAMP;  Rio  de  Janeiro:
Fundação Casa de Rui Barbosa. 1992 p.16



cruzamento entre as duas épocas que lhe coube viver, que este trabalho
se concentrou somente nesse aspecto da sua obra. Inserida nos textos em
prosa pretendo encontra-se a mentalidade de um intelectual que, ao lado
de  seus  pares,  gestou  o  cenário  que  apresentaria  o  espetáculo  da
modernidade, tornado-se um “pintor da vida moderna”, para utilizar a
expressão assim definida por Baudelaire: “O pintor (ou romancista ou
filósofo) da vida moderna é aquele que concentra sua visão e energia na
‘sua moda, sua moral,  suas emoções’,  no ‘instante que passa e (em)
todas as sugestões de eternidade que ele contém”.26

No auge dos anos eufóricos, quando o conceito mesmo de tempo
ganhou novo  entendimento  e  dimensão,  o  jornal  era  o símbolo  e  o
executor  daqueles  minutos  acelerados.  Como  jornalista,  Bilac
“reconhecia a velocidade como fator determinante do seu trabalho, que
deveria ser ágil para conseguir registrar fatos fugidios27” e não é por
acaso que escolhe uma locomotiva como mote de sua primeira coluna
no jornal A Notícia, no emblemático ano 1900. Na sua viagem – como
na  que  empreenderemos  nesta  tese  –  “nem  sempre  as  páginas  do
Canhedo serão joviais: nem tudo é belo na Natureza. Ao lados das claras
campinas e das águas cantantes,  há muito  socavão negro de furna e
muito  decline  medonho  de  desfiladeiro...  Siga  o  trem!  Viajaremos
juntos,  leitor  amigo,  até  o  fim  da  jornada,  ou  até...  o  primeiro
descarrilamento”.28

Trazer a luz dezenas de crônicas de Olavo Bilac é valorizar uma
vasta produção literária que foi praticamente esquecida por quase um
século  de  indiferença,  utilizando-a  para  rastrear  o impacto  que  a
modernização e os ideais de modernidade produziram na sociedade e no
imaginário daquelas gentes que viviam o limiar  dos séculos.   Não é
tarefa fácil, mas fascinante. Acima de tudo é uma tentativa de “penetrar
nos significados produzidos no passado, acessar o que era inteligível por
determinados códigos que hoje se revelam incompreensíveis; procurar
ver porque certos textos do passado continuam a ter sentido no presente”

26BERMAN, Marshall.  Tudo que é sólido desmancha no ar:  a aventura da
modernidade. São Paulo. Cia das Letras, 1986 pp 130-131
27 SIMÕES  JR,  Álvaro  Santos  (Org.).  Registro:  crônicas  da  Belle  Époque
carioca. Op. Cit., p. 30.
28 BILAC, Olavo. Registro. Rio de Janeiro, 06/09/1900. In: SIMÕES JR, Álvaro
Santos (Org.). Registro. Op. Cit., p. 45
29 PESAVENTO, Sandra. O imaginário da cidade: visões literárias do urbano
–  Paris,  Rio  de  Janeiro,  Porto  Alegre.  2ªed.  Porto  Alegre:  Ed.



.  É encontrar-se frente a frente com uma tarefa legada por Bilac, que
assim se referia aos seus textos publicados em periódicos:

Estes comentários leves, que duram menos ainda
do que as estafadíssimas rosas de Malherbe, não
deitam abaixo as instituições, não fundam na terra
o império da justiça, não levantam nem abaixam o
câmbio,  não  depravam  nem  regeneram  os
homens:  escrevem-se,  lêem-se,  esquecem-se,
tendo apenas servido para encher cinco minutos
da monótona  existência  de  todos os  dias.  Mas,
quem sabe,  talvez  muito  tarde,  um investigador
curioso, remexendo esta poeira tênue da história,
venha achar dentro dela alguma coisa....30

Poeira  que se forma sob as coisas esquecidas,  encobrindo-as
com  uma  fina  camada,  por vezes  imperceptível. Poeira como resíduo,
ruína, vestígio:  "um dia ou outro,  é verdade, a poeira, posto que ela
persiste, começará provavelmente a  ganhar  das  serventes,  invadindo
imensos  escombros  de  construções  abandonadas,  docas desertas"31,
nos diz Georges Bataille em texto de 1929. Se  pensarmos  esta  poeira
como  uma  persistência,  é  possível  ver  nela,  ou  a partir dela, uma
ideia  do texto que se mantém no tempo.  A crônica como poeira da
história  torna-se assim um elemento fundamental na construção de um
texto que incorpora o tempo  em sua estrutura e o dispersa. 

E foi este mesmo Bataille quem salvou famosos manuscritos de
seu amigo Walter Benjamin, poeiras e resíduos de um intelectual e seu
tempo,  da  destruição.  Quando  o  filósofo  alemão  se  suicidou,  suas
anotações – tão preciosas que as carregava sempre consigo, mesmo em
sua fuga dos nazistas - pareciam ter se perdido para sempre. Entretando,
a história teve um final feliz. Uma cópia do manuscrito deixada em Paris
fora  escondida  na  Bibliotèque  Nationale por  Bataille.  Recuperado
depois da guerra,  foi  publicado em 1982 em alemão e com enormes
trechos  em  francês,  tornando-se  quase  uma  ‘lenda’  dentro  da  vida

Universidade/UFRGS, 2002. p.21.
30 BILAC, Olavo. Diário do Rio. O Estado de S. Paulo. São Paulo,03/10/1897.
In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas.v.2. op. cit., p.227
31 BATAILLE,Georges.   Poussière.   in   Documents   n°5,   1929,   p.278.
Traduçãode  SCHEIBE, 
Fernando.



acadêmica e sob o nome de Das Passagen-Werk. No Brasil a publicação
do livro todo somente aconteceu em 2009 e, por fim, facilitou a consulta
ao material ‘empoeirado’ que Walter Benjamin nos legou. É justamente
com base nesta obra, assim como nos demais textos benjaminianos e de
seus ‘seguidores’, que esta tese procura ler a ‘poeira tênue da história’
de Olavo Bilac.

A poeira  como metáfora,  que  pode desdobrar-se em inúmeras
significações, nos remete aqui, sobretudo, ao pensamento de Benjamin,
ao  recolher  o  que  se  encontra  escondido  nas  linhas  dos  textos  em
crônica,  muitos  deles  ainda  mais  obscuros  por  sua  condição  de
encaixotados, microfilmados, quase inacessíveis. Usando as palavras de
Walter Benjamin, do ensaio  Desempacotando minha biblioteca, “devo
pedir-lhes que se transfiram comigo para a desordem de caixotes abertos
à força, para o ar cheio de pó de madeira, para o chão coberto de papéis
rasgados,  por  entre  as pilhas de volumes trazidos de novo à luz  do
dia”32 . Levar a cabo essa missão, reler os tesouros ocultos de forma
paciente  e  curiosa,  é  o  que  aqui  se  propõe,  mas  consciente  da
impossibilidade  da  tarefa  completa,  como  tão  bem  nos  ensina  o
historiador: 

Nunca poderemos recuperar totalmente o que foi
esquecido. E talvez seja bom assim, O choque do
resgate  do  passado  seria  tão  destrutivo  que,  no
exato  momento,  forçosamente,  deixaríamos  de
compreender nossa saudade. Mas é por isso que o
compreendemos,  e  tanto  melhor,  quanto  mais
profundamente jaz em nós o esquecido. Tal como
a palavra que ainda há pouco se achava em nossos
lábios,  libertaria  a  língua  para  arroubos
demostênicos,  assim  o  esquecido  nos  parece
pesado  por  causa  de  toda  vida  vivida  que  nos
reserva.  Talvez  o  que  o  faça  tão  carregado  e
prenhe  não seja  outra  coisa que o  vestígio  de
hábitos perdidos, nos quais já não nos poderíamos
encontrar. Talvez seja a mistura com a poeira de

32 Benjamin, Walter. Desempacotando minha biblioteca. In:Rua de mão única.
Obras  escolhidas.  Vol.  II.5ªed.   Trad.  Rubens  Rodrigues  Torres  Filho.  São
Paulo: Brasiliense, 1995, p.227



nossas moradas  demolidas  o  segredo que  o  faz
sobreviver. 33

É  dessa  forma  também  que Benjamin  propõe  uma  história
mais  próxima  da  que  é  narrada  pelo  cronista,  imagem  articulada
na  tese  III  do artigo Sobre  o  conceito  de  História. O cronista é
aquele que narra o detalhe, a moldura, o viés que, por mais que pareça
insignificante,  não  o  é  para  a  história.  Ao discorrer sobre a arte de
narrar e colocar a crônica em um lugar de destaque, Walter Benjamin
nos dá espaço para refletir sobre essa narrativa como experiência, como
lugar  onde  as  experiências  ainda  podem ser  vividas  e  transmitidas,
tornando-se a  Erfahrung  possível da modernidade. Pensar o texto em
crônica, tal qual a conhecemos no Brasil, como um lugar de experiência
é um desafio e uma ousadia.  Se, como postula Walter Benjamin,  os
antigos cronistas tinham essa faculdade, é possível entender que essa
herança constitua-se como um legado da experiência  possível  nestes
tempos modernos, cuja capacidade de (também) ressaltar a valorização
da experiência torna o imponderável uma perspectiva. 

Em “A obra de arte  na era de sua reprodutibilidade  técnica”,
Walter Benjamin revitalizou precisamente a percepção, a experiência,
não  como  Erlebnis (vivência),  mas  como  Erfahrung -   forma  de
experiência que se articula com o passado, que traz a vivência para o
presente com o intuito de modificar esse último. Precisamente porque a
crônica  não  tem pretensão  de  história  é  que  se  torna  Erfahrung e,
portanto, capaz de extrair dimensões significativas dos tempos idos, o
que  dá  oportunidade  para  que  “o  passado,  conservando  o  sabor  do
fantasma,  recuperará  a  luz  e  o  movimento  da  vida,  e se  tornará
presente”34. 

Benjamin sugere que a história seja contada por outro prisma,
interpretando  de  outra  maneira  os  acontecimentos,  se  valendo  dos
grandes e pequenos fatos, dos heróis e das personagens anônimas, das
ruínas e dos monumentos para sintetizar uma época.  A relativização
desses  acontecimentos  é proposta  como uma  tentativa  não  somente
de  inverter  a história, mas de  criar outra história.  Ao expor suas
Passagens, o historiador alemão apresenta seu método de trabalho como

33 BENJAMIN, Walter. Jogo de Letras.In: Rua de Mão Única. Op. Cit., p. 105 
34BAUDELAIRE,  Charles. Sobre a modernidade: o pintor da vida moderna.
Trad. Teixeira Coelho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, p.9.



o da “montagem literária” e afirma: “Não tenho nada a dizer. Somente a
mostrar.  Não  surrupiarei  coisas  valiosas,  nem  me  apropriarei  de
formulações  espirituosas.  Porém,  os farrapos,  os resíduos,  não quero
inventariá-los,  e  sim  fazer-lhes  justiça  da  única  maneira  possível:
utilizando-os”.35

Este trabalho deseja utilizar os farrapos de textos que as crônicas
soltam  para,  com  eles,  pensar  a  modernidade  daqueles  espaços  e
daquelas gentes. E é dessa forma que se torna possível uma teoria sobre
a crônica enquanto ruína e que, por ser uma estrutura que não faz parte
da  escritura  canônica,  torna-se  emblemática  da  imperfeição  do
movimento da história. Porque a crônica já nasce no “olho” da rua e
com os olhos voltados para a rua. Para as ‘mínimas’ histórias da rua, e
sua forma revela  essa perspectiva estilhaçada. O texto sofre fraturas,
encurta-se, desmembra-se para caber nas páginas ‘volantes e voláteis’
do jornal. Nesse contexto, os fragmentos de texto, as ruínas, adquirem
importância fundamental. Vestígio,  entulho,  ruína  daquilo  que  era
heterônomo, incompleto, despedaçado, leve demais, para que o livro a
quisesse, a crônica proclama a primazia do fragmentário sobre o total,
das pequenas histórias sobre a história total. E nada mais sintomático da
modernidade do que o fragmento, que na crônica se dá no duplo viés
doconteúdo e  da forma: instantâneos do cotidiano publicados em um
recorte de jornal.  

É na estética da crônica que o pormenor esvaziado do sentido
cotidiano, catado no chão das ruas da grande metrópole, ressurge aos
olhos do observador como material poético ou histórico. Vale lembrar
que  João do Rio acreditava que ele e seus colegas americanos estavam
“todos na terra sem história fazendo história”36 através de suas crônicas
publicadas  em  jornais.  É  essa  crônica,  escrita  fragmentada,   sem
compromisso com o dia seguinte, feita para ser lida no instante do já,
que se torna um texto que propicia “apresentar a história do século XIX,
construindo-a não de maneira abstrata e sim como ‘comentário de uma
realidade’”37,   bem na  linha  proposta  por  Walter  Benjamin  em seu
projeto das Passagens. A linguagem, pela via da crônica, fragmenta-se
para passear feito  flâneur pela cidade, recolhendo seus resíduos, suas

35 BENJAMIN, Walter.  Passagens. Op. Cit., p.502
36RIO, João do. Sésamo. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1917, p.62
37 TIEDEMANN, Rolf.  Introdução à edição alemã.  In: BENJAMIN, Walter.
Passagens.Op. Cit., p.16.



ruínas. Daí a predileção da crônica pelos mínimos, como bem o revela
Bilac: 

Os cronistas são como bufarinheiros, que levam
dentro  das  suas  caixas  rosários  e  alfinetes,
fazendas e botões, sabonetes e sapatos, louças e
agulhas, imagens de santos e baralhos de cartas,
remédios para a alma e remédios para os calos,
breves e pomadas, elixires e dedais. De  tudo há
de  contar  um  pouco,  esta  caixa  da  Crônica:
sortimento  para  gente  séria  e  sortimento  para
gente fútil, um pouco de política para quem só lê
os resumos dos debates do Congresso, e um pouco
de carnaval para quem só acha prazer na leitura
das seções carnavalescas.  Aqui  está  a  caixa  do
bufarinheiro, leitor amigo: mete dentro dela a tua
mão  e  serve-te  à  vontade.  Não  fui  eu  quem a
encheu de tantas coisas desencontradas e opostas.
Eu  sou  apenas  o  retalhista,  o  varejista  dos
assuntos.  Quem me enche  a  caixa  é  a  Vida,  a
fornecedora dos cronistas, - a Vida que nunca foi
coerente nem metódica, - a Vida que tem sempre
um milhão de contradições em um só minuto do
seu curso acidentado e contraditório.38

Enquanto  circula  na  esfera  do tempo descartável  do  jornal,  a
crônica  torna-se  resíduo,  torna-se  lixo.  Mas,  por  um  paradoxo,  ao
incorporar  o  estilhaçamento  do  tempo,  tanto  na  forma  quanto  nos
assuntos  que  cata  no  chão,  é  digna  de  se  configurar como  um
monumento da história. Um monumento que se despedaça, já uma ruína,
subscrita não na história linear, feita de uma sucessão de etapas num
tempo  homogêneo,  mas  a  história  antilinear,  cuja  base  é  a
descontinuidade,  a  ruptura,  a  catástrofe,  em  suma,  um  acúmulo  de
ruínas.  Benjamin falava em “escovar a história a contrapelo”.39 Certas
“imagens-dialéticas” teriam essa missão. A crônica então poderia ser

38BILAC, Olavo. Crônica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 07/02/1904. In:
DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.1. op. cit., p.631
39 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: Magia e Técnica, arte
e política. Op. Cit.,p. 225.



vista como uma imagem-dialética naquilo que ela tem de residual, de
fóssil, de ruína, de miúdo, de ambivalente. 

Esse gênero habita o limiar entre o livro hermético e individual e
a folha móvel, aberta e coletiva que é o jornal; toca a beirada do passado
e a beirada do futuro,  que é agora o nosso presente.  Porque são as
formas abandonadas,  não muito  lembradas pela historiografia  oficial,
que contêm a dialética do tempo. Se o método de Benjamin consiste em
tomar  a  realidade  por  algo  descontínuo,  misturando  os  tempos,
entrelaçando  as  várias  histórias,  dissolvendo  o  centro,  preferindo  as
bordas,  as  margens,  os  produtos  menores,  acredito  ser  possível
confeccionar esta tese tendo seus ensinamentos como base e inspiração.
É intenção aqui valer-se da visão crítica de Benjamin como um ‘modelo
de análise’  para pensar  questões entre  a  escrita  e  a  técnica,  em que
pesem as características distintas que devem ser relativizadas.

O objetivo deste livro é uma ilusão expressa por
Schopenhauer numa fórmula segundo a qual para
apreender  a essência  da história  basta comparar
Heródoto e o jornal da manhã. É a expressão da
sensação de vertigem característica da concepção
que  no  século  XIX  se  fazia  da  história.
Corresponde a um ponto de vista que considera o
curso do mundo como uma série ilimitada de fatos
congelados  em  forma  de  coisas.   (...)  Essa
concepção atribui  pouca importância  ao fato  de
que devem não apenas suas existência como ainda
sua  transmissão  a  um  esforço  constante  da
sociedade, esforço através do qual essas riquezas
encontram-se,  além  do  mais,  estranhamente
alteradas.   Nossa pesquisa procura mostrar como,
em conseqüência dessa representação coisificada
da civilização, as formas de vida nova e as novas
criações  de  base  econômica  e  técnica,  que
devemos ao século XIX,  entram no universo de
uma fantasmagoria. 40

Com (muita) licença acadêmica utilizo essas palavras de Walter
Benjamin – que assim explicava seu texto Paris, Capital do Século XIX

40 BENJAMIN, Walter.  Paris, Capital do Século XIX – Exposé de 1939. In:
Passagens. Op. Cit., p.53.



na Exposé de 1939 -  para  demonstrar como penso esta tese  e o motivo
pelo  qual  ela  foi  dividida  em quatro  capítulos  que  tratam de  temas
aparentemente desconexos como festas e cidade, exposições e jogos ou,
mesmo, Bilac e jornalismo. 

Desconexos  à  primeira  vista,  mas  unidos  pelo  fio  da
modernidade,  foram  lidos  e  trabalhados  com  suas  consonâncias  e
dissonâncias  na  busca  de  sentidos  comuns.  Temas  encontrados  e
perpassados  na  e pela  escrita  fragmentada  da  crônica,  mais  um dos
traços desse mundo dominado pela fantasmagoria que é a modernidade.
Para  realiza  a  tarefa,  foram  “necessárias  lentes  possantes  e  uma
disposição  excêntrica,  pois  a  poeira  do  esquecimento  assenta
rapidamente, cobrindo figuras e gestos”41, quando se pesquisa o passado
no Brasil, um país novo,quiçá surgido velho, e que busca se reinventar a
cada tanto.

Para situar o leitor e mostrar os fios que vão formar esta imensa
teia o primeiro capítulo traz os dois protagonistas deste trabalho: Olavo
Bilac e Walter Benjamin.   É intenção iniciar o trabalho colocando para
o leitor  o que vai  encontrar nesta tese: um cronista  e suas crônicas.
Apresentar  o  Bilac  jornalista  faz-se  então  imperativo,   mostrar  sua
trajetória  de  vida  ‘sem  poesia’  e,  sobretudo,  situá-lo  como  um
profissional  de  sua  época,  um ícone  dos  tempos  modernos  que  se
instalavam em solo brasileiro.   Será neste capítulo também que vamos
apresentar como a presença de Walter Benjamin perpassa toda a tese,
com pensamentos, teorias e citações e, ainda, como inspiração para o
método e objetivo de trabalho. Mostrar seu entendimento sobre tempo,
crônica e história – ou  tempo da crônica na história, história do tempo
na crônica –  é fundamental para que a leitura possa ser compreendida e,
mais  ainda,  apreciada.   A  base  teórica  será  aqui  apresentada  não
somente para cumprir ritos, mas para o entendimento dos capítulos que
virão a seguir.

Acredito que é fundamental de imediato esclarecer de qual Bilac
aqui se fala. É preciso desafiar o cânone e deixar o poeta oculto, como
pano de fundo, trazendo para o primeiro plano o jornalista atuante e
participante destes tempos modernos.  E, para entender melhor como era
este Bilac e como recolhia os cacos da modernidade em suas crônicas,
com uma percepção  aguda e panorâmica  do  seu  tempo,  é  que  dele

41 LINS, Vera. Gonzaga Duque. Op.,Cit., p.17.



aproximo e com ele conjugo Walter Benjamin. Não pretendo deixá-los
lado a lado, nem assim poderia fazer, já que entre o cronista e o filósofo
as disparidades são maiores que as similitudes. Enquanto Olavo Bilac
via e anotava as transformações e deformações da modernidade no calor
da hora, Walter Benjamin as analisava com visão crítica, distanciada e,
sobretudo, fortemente embasado por concepções teóricas e filosóficas
fundamentais do pensamento ocidental, as percebe como um processo. 

Nessas anotações e processos encontra-se como plano de fundo o
mesmo cenário: a cidade. “O interesse atual pela cidade moderna tem se
desprendido da própria cidade como dispositivo modernizador, isto é, do
que  a  cidade  tem  significado  historicamente  em  nossas  histórias
modernas”42. E é assim que o segundo capítulo vai tratar sobre este lugar
da nova vida urbana. Parto de Paris como ícone da cidade ideal para
entender o modo de vida e as transformações que a capital  francesa
legou  a  tantas  cidades  latino-americanas,  entre  as  quais  a  ‘amanda
Sebastianópolis’ de Olavo Bilac. Percorrer o Rio de Janeiro da virada do
século com a visão bilaquiana é fundamental para a composição deste
trabalho. Debater a modernidade no Brasil é debater sua então Capital
Federal, não somente como um lugar, mas quase como uma ‘máquina’
criada para inventar e reproduzir os tempos modernos e que, como tal,
presta-se  “à  multiciplidade  de  olhares  entrecruzados  que,  de  forma
transdiciplinar, abordam o real na busca de significados.”43

De Paris ao Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para dentro dele
mesmo: o capítulo desdobra-se para apresentar a Exposição Nacional de
1908,  um evento  que  pode  ser  considerado  como  ‘uma  cidade,  um
mundo em miniatura”44, tal qual as passagens parisienses. A importância
da Exposição dentro da Capital Federal,  bem como o papel de Olavo
Bilac  para  sua  concretização,  foram aqui  abordados  para  inserir  na
cidade mais este fragmento e estudá-lo a partir do pressuposto “de que a
vertigem fantasmagórica do homem moderno possui um mesmo fundo,
tanto nos 'centros', quanto nas 'periferias' do sistema”.45Como uma fonte
fértil a ser estudada,  apresentava de inovações tecnológicas ao sistema

42 GORELIK,  Adrián.  O  moderno  em  debate:  cidade,  modernidade,
modernização.  In:  MIRANDA,  Wander  Melo  (org).  Narrativas  da
modernidade. Belo Horizonte: Autêntica, 1999, p.57. 
43 PESAVENTO, Sandra. O imaginário da cidade. Op. cit.,.
44 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire:um lírico no auge do capitalismo.
Obras escolhidas. Vol. 3.  3ª ed. Trad. José Carlos Martins Barbosa e Hemerson
Alves Baptista.  São Paulo: Brasiliense, 1994., p.35



de trabalho industrial, da publicidade ao consumo de massa, num evento
de vanguarda.

"Há poucas ocupações tão atraentes, tão repletas de surpresas e
revelações  para  um crítico,  para  um sonhador  -  cujo espírito  esteja
voltado à generalização bem como aoestudo dos detalhes ou, melhor
ainda, à ideia de ordem e de hierarquia universal”  nos diz Baudelaire
em  texto  que  comenta  sobre  as  exposições  universais,  “  quanto  à
comparação das nações e de seus respectivos produtos"46. Parte perene,
temporária  e  fantasmagórica  das  cidades  onde  aconteciam,  as
exposições corroboram a ideia de que a cidade não pode ser vista como
um todo harmônico, mas  múltipla e composta de fraturas nascidas da
sua própria condição. Benjamin aposta no estudo dos fragmentos que
compõe a urbe para, através deles, ler o passado escondido.  Seguindo as
palavras de Jeanne Marie Gabnebin:

A cidade como palco do inconsciente não é mais o
lugar  sagrado  e  seguro  das  certezas  racionais
(duramente  conquistadas,  aliás),  mas  sim  a
paisagem esburacada e fugidia do desejo: ruínas a
serem  descobertas  e  interpretadas  como  na
arqueologia,  rastros  a  serem  decifrados  e
(per)seguidos como num romance de detetive ou
de cowboy”.47

Nessa perseguição chegamos aos terceiro capítulo, que nos traz
os personagens desta modernidade, como viviam, quais seus gostos e
rostos.  Foi  através  da  leitura  das  crônicas  que  falavam dos  hábitos
daquele Rio de Janeiro da virada dos séculos que os três grandes temas
que  aparecem neste  capítulo  saltaram aos  olhos:  mulheres,  festas  e
jogos.  Assuntos heterogêneos, mas que se unem não somente na pena
do cronista, mas no que têm de modernos. Ao mesmo tempo que uma
nova mulher emergia, novas festas – nada menos que nosso popular e

45 HARDMAN, Francisco Foot. Trem Fantasma: a modernidade na selva. São
Paulo: Companhia das Letras, 1988, p.18. 
46 BAUDELAIRE,  Charles  Baudelaire.  Exposition  Universelle  1855.  In:
Oeuvres completes.  Paris: 1968, p. 361. Citado por HARDMAN, Francisco
Foot. Trem Fantasma. Op. Cit.,, p.51.
47 GAGNEBIN,  Jeanne  Maire.  Sete  aulas  sobre  Linguagem,  memória  e
história. Rio de Janeiro: Imago, 1997. p.160



emblemático carnaval – também entravam em cena na sociedade que
‘civilizava-se’. É também nesses anos que surge e se estabelece o mais
brasileiro  dos  jogos  de  azar,  nascido  no  zoológico  do  Barão  de
Drummond. 

Bem menos saberíamos do espaço da modernidade e suas gentes
se  não  fossem  as  páginas  do  seu  veículo  por  excelência:  o  jornal.
Exatamente por sua importância para o período – assim como em minha
trajetória profissional - é que o escolhi como tema do último capítulo
desta  tese,  junto  com  os  novos  meios  de  comunicação que  se
popularizavam e surgiam, como as fotografias e o cinema. Ao abordar
também a crônica como narrativa da história, busca-se em sua própria
constituição as características da modernidade para com - e através de -
suas  folhas  entender  a  essência  do tempo enquanto  teoria  e  prática.
Contra  a  história  natural  e  contínua,  a  crônica  é  produto  do
estilhaçamento do tempo e é com ela que vamos caminhar também neste
último capítulo. O jornalismo como tempo narrado,  como instrumento
que oficializa o tempo fragmentado, será aqui abordado, mostrando seus
contornos e entranhas.

São  quatro  capítulos  que  formarão  um  caleidoscópio  da
modernidade,  no  qual  as  pedrinhas  coloridas  serão  estilhaços  de
crônicas, de teorias, de histórias, de passagens, fantasmagorias.  O leitor,
tal qual a criança que encontra esse objeto mágico, poderá olhar através
dessas páginas para dar-lhes novas e infinitas formas e, também, espiar
por um pequeno orifício o que se descortina.  Como está na própria
etimologia da palavra caleidoscópio, nada mais é do que belas imagens
para se observar. Descortinam-se essas imagens, talvez não tão belas,
mas certamente  caleidoscópicas,  como o jornalismo de Olavo Bilac,
seus espaços e suas gentes em tempos modernos. 





OS PROTAGONISTAS

1.1DESCOBRIR  NA  ANÁLISE  DO  PEQUENO  MOMENTO
INDIVIDUAL  O  CRISTAL  DO  ACONTECIMENTO  TOTAL  -
WALTER BENJAMIN, PENSADOR DA MODERNIDADE

Modernidade  refere-se a estilo, costume de vida ou organização
social que surgiu na Europa e que posteriormente influenciou o mundo
ocidental   após  a  revolução  industrial.  Tem como  característica  ser
regulada pela economia de mercado e reger a vida humana através da
racionalidade instrumental.  É sinônimo de civilização industrial e está
associada  à  ideia  da  transformação  do  mundo  pela  intervenção  do
homem, a associações políticas e econômicas, à primazia do indivíduo
sobre  o  grupo,  da  ciência  sobre  a  religião.  Neste  contexto,  a
modernidade é um fenômeno do domínio da cultura, da expressão do
pensamento, das sensações, das mentalidades e da ideologia burguesa,
dando margem a um  novo sentir e agir.

Essas  são  palavras  que  podem  ser  encontradas  em  livros  e
enciclopédias  quando  tratam  de  definir  esse  tema  tão  fascinante
chamado  modernidade.   “Na verdade, a modernidade tem sido tratada
por vários autores, que lhes atribuíram diferentes tempos e sentidos”,
explica Sandra Pesavento48, dando como exemplo que “para Heidegger,
ela teria iniciado com Descartes, na sua busca de um saber totalizante,
absoluto; para Habermas, com Kant; para Sartre, com a geração literária
de 1850...”. Willi  Bolle a conceitua de forma objetiva quando afirma
que “A modernidade é a expressão artística e intelectual de um projeto
histórico  chamado  ‘modernização’  –  contraditório,  inacabado  e  mal
resolvido”49.  Já Walter  Benjamin  fala  da  modernidade  como  de  um
tempo  que  “não  soube  corresponder  às  novas  possibilidades
tecnológicas com uma nova ordem social”50.    

48 PESAVENTO,  Sandra  Jatahy.  Exposições  Universais -  espetáculos  da
modernidade do século XIX. São Paulo: Hucitec, 1997.pp.40 -41
49 BOLLE,  Willi.  Fisigonomia  da  metrópole  moderna:  representações  da
história em Walter Benjamin. 2ªed. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 2000, p.24
50 Citado por: BOLLE, Willi. Um painel com milhares de lâmpadas - Metrópole
e Magalópole. In: BENJAMIN, Walter. Passagens Op. Cit., p.1158.



Tem como traço marcar a mudança no conceito de tempo - se no
passado o tempo estava ligado aos ciclos da natureza, não sendo medido
com exatidão, com a modernidade os processos naturais não são mais
considerados e é preciso que o tempo seja calculado com toda precisão.
Nascida tanto da modernização da sociedade, concretizada na separação
formal  da  economia  da  política,  quanto  da  modernização  cultural,
advinda  da  divisão  entre  artes,  ciência  e  moral,  a  modernidade  é
múltipla, contraditória, descontínua e exige mais de um olhar.  Já nas
primeiras  páginas  de  Os cinco  paradoxos  da  modernidade Antoine
Compagnon adverte que “moderno, modernidade e modernismo: essas
palavras não têm o mesmo sentido em francês, em inglês e em alemão;
não remetem a ideias claras e distintas,  a conceitos fechados”.  51 E,
como explica o filósofo alemão Habermas em livro escrito unicamente
sobre o tema, 

O  conceito  de  modernização  refere-se  a  um
conjunto  de processos cumulativos  e de reforço
mútuo: à formação do capital e mobilização dos
recursos;  ao  desenvolvimento  das  forças
produtivas  e  ao  aumento  da  produtividade  do
trabalho;  ao  estabelecimento  do  poder  político
centralizado  e  à  formação  de  identidades
nacionais; à expansão dos direitos de participação
políticas,  das  formas  urbanas  de  vida  e  da
formação  escolar  formal,  e  à  secularização  de
valores e normas etc52

“Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição”, já
nos  ensinou  Marshal  Bermann53,  que  acertadamente  ponderou  que
“Marx, Nietzche e seus contemporrâneos sentiram a modernidade como
um  todo,  num  momento  em que  apenas  uma  parte  do  mundo  era
verdadeiramente moderna".54 Para Benjamin ser moderno implica perder

51 COMPAGNON,  Antoine.  Os  cinco  paradoxos  da  modernidade.  Trad.
Cleonice Mourão, Consuelo Santiago, Eunice Gálery.  2. ed. Belo Horizonte:
Editora da UFMG, 2010, p. 15
52 HABERMAS, Jürgen.  O discurso filosófico da modernidade:doze lições.
Trad. Luiz Sérgio Repa, Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2000,
p. 5
53BERMAN, Marshal. Tudo que é sólido desmancha no ar Op. Cit., p.8
54 Idem, ibidem, p. 41



a experiência e viver em catástrofe permanente, já que  “a experiência
não procede apenas do já vivido ou do que a nós foi transmitido, mas
também dos sonhos de uma época”. 55É um momento que se inscreve na
história e que depois vem a ser analisado com tanto cuidado por Walter
Benjamin,  quem  aporta  aos  escritos  de  Baudelaire  uma  dimensão
grandiosa.  Por modernidade entende-se essa crise de paradigmas que
surge do desafio de conviver com o diferente e com a multiplicidade de
versões.  E,  ainda,  como  escreveu  Baudelaire  em  seu  famoso  artigo
"Sobre  a  Modernidade",  de  1863,  "é  o  transitório,  o efêmero,  o
contingente; é uma metade da arte, sendo a outra o eterno e o imutável".
56

Entre tantos conceitos e afirmações, parece ser consenso o fato de
que se desenvolveu a partir do século XVII com os iluministas, quando
a ideia de progresso era apoiada no fim das irracionalidades tais como o
mito,  a  religião  e  a  superstição,  num  domínio  do  homem  sobre  a
natureza através da ciência.  Com a chegada da indústria moderna e a
aliança da ciência com a tecnologia, o homem se distanciou da natureza.
Nas  palavras  de  Habermas57,  com  este  “magnífico  despertar”
começamos os tempos modernos, um período que tem como marcas as
revoluções, o progresso, a emancipação, o desenvolvimento, as crises
etc,  criando  seus  próprios  modelos  para  se  orientar,  extraindo  de si
mesma sua normatividade. 

A Modernidade é, assim, muito mais do que simplesmente uma
época caracterizada pelo triunfo da técnica e da razão na qual o processo
histórico deva ser interpretado como progresso e superação contínuos58.
Constituiu-se a partir  da pretensão de rejeitar a tradição, submetendo
tudo ao exame crítico da razão e à experimentação. Embora o processo
não ocorra de forma homogênea e as tradições não tenham desaparecido
de uma hora para outra, tem como marca a tendência para mudanças
incessantes  numa  busca  contínua  por  inovações.  Como aponta  Raúl
Antelo,  “a  modernidade  assume  a  ruptura  como  um  valor.  Sua  lei
consiste em abolir a lei, derrubando o critério de autoridade. O uso não

55 MATOS, Olgária Chain Féres. Aufklãrung na metrópole: Paris e Via Láctea.
In: BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit.,p.1138
56 BAUDELAIRE,Charles. Sobre a modernidade. Op. Cit., p.25.
57 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Op. Cit., p. 12
58 CHIAMPI,  Irlema  (coord).  Fundadores  da  Modernidade. São  Paulo:
Editora Ática, 1991, p.12.



mais  legitima  a  prática.  Antes  ao  contrário,  toda  ação  aspira  à
extravagância. É essa a sua norma: constante criação de normas”59

É ao tentar também criar suas próprias normas que os textos de
Walter  Benjamin  não somente  falam sobre a modernidade,  mas sim
tentam resolvê-la, através da busca de uma “solução para o problema
paradoxal de como obter critérios  próprios valendo-se da contingência
de uma modernidade que se tornou eminentemente transitória”.60 Indo
além  do  entendimento  da  já  complexa  modernidade  que vivia,  o
pensador queria também compreender como havia sido vivida em seu
passado recente e, assim, chega a Paris, onde acredita que está a chave
para  seus  questionamentos,  já  que  ali  a   modernidade  havia  se
consolidado. De 1934 a 1940 pesquisa na Bibliothèque  Nationale , onde
trabalha naquele que considerava seu grande projeto, o Das Passagen-
Werk. Com esta obra o  pensador alemão dá forma a seu método de
montagem e cria uma história constituída de citações e imagens, já  que 

Os  acontecimentos  que  cercam o  historiador,  e
dos quais ele mesmo participa, estarão na base de
sua apresentação como um texto escrito com tinta
invisível.  A  história  que  ele  submete  ao  leitor
constitui, por assim dizer, as citações deste texto,
e  somente  elas  se  apresentam  de  uma maneira
legível  para todos.  Escrever  a  história  significa,
portanto,  citar  a  história.  Ora,  no  conceito  de
citação está implícito que o objeto histórico em
questão seja arrancado de seu contexto.61

Muito mais do que um livro sobre a cidade de Paris no século
XIX,  a  obra  é  um grande  mosaico  sobre  (e  da)  modernidade,  num
complexo sistema de arquivo baseado em 36 arquivos temáticos com
palavras-chave e referências cruzadas, num total de 4.234 fragmentos,
organizados  por  letras  maiúsculas  e  minúsculas.  Ao  recortar  quatro
décadas centrais do século XIX (entre a revolução de 1830 e a comuna
de Paris  de  1871),  Benjamin  traça  o  perfil  essencial  da  história  da
59ANTELO,Raúl. João do Rio: o dândi e a especulação. Rio de Janeiro: Taurus-
Timbre, 1989. p. 73. Apud: CAMILOTT, Virgínia Célia.  João do Rio:ideias
sem lugar. Uberlânida: EDUFU, 2008, p P.172
60 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Op. Cit.,  pp.
16-17.
61 BENJAMIN, Walter. Passagens.Op. Cit.,p.518.



Modernidade.  Willi  Bolle,  no  texto  Um  painel  com  milhares  de
lâmpadas  define o texto como espacial,  sem seqüência, “em que as
relações  sintáticas  entre  as  partes  se  estabelecem  de  forma
constelacional,  por associação de ideias ou por meio de links.  É um
‘hipertexto’, no sentido da definição já clássica proposta pelo designer e
programador Theodor Nelson em 1965”.62Como as passagens do seu
título,  são vias de mão múltipla,  com entradas e saídas pelo mesmo
tempo e espaço. 

As passagens lembradas por Walter Benjamin são aquelas das
galerias parisienses e é a partir desse elemento concreto, construções de
aço e vidro, que pensa a modernidade. São ícones de um tempo que
constituem  um  material  antes  nunca  explorado,  criando  uma
historiografia por imagens e apresentando colagens que proporcionaram
uma nova  história.  Essa necessidade de outra  escritura  da  história  é
conseqüência da “tensão paradoxal entre o reconhecimento lúcido do
fim das formas seculares de transmissão e de comunicação, do fim da
narração em particular, e a afirmação enfática da necessidade política e
ética da rememoração”, explica Jeanne Marie Gagnebin, deixando claro
que “ esse paradoxo também nasce de uma exigência contraditória de
memória,  de reunião, de recolhimento, de salvação e, inversamente, de
esquecimento, de dispersão, de despedaçamento, de destruição alegre”.
63

Nesta nova maneira de estudar a história é preciso que o olhar
transpasse o significado mais visível de cada acontecimento e objeto,
dando-lhes novas faces e olhares,  num sentido inverso das usualmente
empregadas,  para  descobrir  através  e  nelas  seus  significados  mais
essenciais. Para Benjamin, a relação da modernidade com o passado não
é modelar, pelo contrário, e sim está baseada no que ambos têm em
comum, sua fragilidade: “É porque o antigo nos aparece como ruína que
o  aproximamos  do  moderno,  igualmente  fadado  à  destruição”64.  O
método para estudar o passado deve ser crítico e dialético, nos ensina
Walter  Benjamin,  resultando numa análise  a contrapelo,  que sempre
oferece chaves novas e profundas para compreensão do mundo. Para
62 BOLLE,  Willi.  Um  painel  com  milhares  de  lâmpadas -  Metrópole  e
Magalópole. In: BENJAMIN, Walter. Passagens.Op. Cit.,p.1148
63 GAGNEBIN, Jeanne Maire. História e Narração em Walter Benjamin. São
Paulo: Editora Perspectiva, 1999, p. 6.
64 GAGNEBIN,  Jeanne  Maire.  Sete  aulas  sobre  Linguagem,  memória  e
história. Op. Cit., p. 149



realizar esse exame na contramão dos lugares comuns, exaustivamente
repetidos,  é  necessário  analisar  a  história  através de  um olhar  que
sistematicamente considere “sua tarefa escovar a história a contrapelo”.
65

É no  texto  Sobre  o  conceito  de  história que  o  pensador  nos
deixou  a síntese de  suas principais  considerações sobre seu método,
escrito poucos meses antes da sua morte, em 1940 e em meio a uma
conjuntura de guerra e desespero,  fazendo jus à assertiva do próprio
Walter Benjamin: “Nunca há um documento de cultura que não fosse
também um monumento da barbárie”66. E se até hoje é tema de análise,
debate, discussões acaloradas, polêmicas e estudos é porque “ coloca
questões relativas a toda história moderna e ao lugar do século XX no
percurso social da humanidade”67, como explica Michel Löwy. É um
texto fundamental, pois, para o estudo da vida moderna, seja no centro
como na periferia. 

“Não é fácil classificar a consciência do tempo expressa nas teses
benjaminianas da filosofia da história”68, alerta Habermas, ao se referir
ao  texto  citado,formulado  com  boa  parte  do  arquivo temático  N –
Teoria do Conhecimento, Teoria do Progresso, do Das Passagen-Werk.
Habermas afirma que “Benjamin  inverte  a  orientação radical  para o
futuro, que caracteriza a época moderna”, reorientando-a para o passado
de forma ainda mais contundente e desta forma a “expectativa do novo
no  futuro  só  se  cumpre  por  meio  da  reminiscência  de um passado
oprimido”69. Para Benjamin, somente ao avançar na contracorrente da
historia estabelecida será possível restituir o passado que não foi dito,
que ficou no esquecimento por não ser  a história  dos vencidos,  que
desaparece nas páginas impressas, mas que pode ser encontrado sobre
forma de ruída.  

65 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: Magia e Técnica, arte
e política Op. Cit., p..225
66 Idem, ibidem.
67 LÖWY, Michael. Aviso de incêndio: uma leitura da teses “Sobre o conceito
de história”.  Trad.  Wanda Nogueira Caldeira Brant, Jeanne Marie Gagnebin,
Marcos Lutz M6uller. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 35. 

68 HABERMAS, Jürgen.  O discurso filosófico da modernidade:doze lições.
Op. Cit., pp. 18-19.
69 Idem, ibidem.



“E se ilude privando-se do melhor, quem só faz o inventário dos
achados  e  não sabe assinalar  no terreno  de  hoje  o  lugar  no  qual  é
conservado  o  velho”70,  alerta  Benjamin,  para  quem  o  essencial  na
descoberta do passado é marcar sua importância para o presente, fazer
com que “entrem em nossa vida”, “representá-las em nosso espaço”71,
“reconhecer, nas formas aparentemente secundárias e perdidas daquela
época,  a  vida  de  hoje,  as  formas  de  hoje”.  72Essa  é  mesmo  uma
necessidade,  que  se  dá  para  que  seja  possível  formular  o  presente
perante a crise da modernidade.  É preciso, pois, escrever a história a
contrapelo: “considerava-se como o ponto fixo ‘o ocorrido’ e conferia-
se ao presente o esforço de se aproximar,  tateante, do conhecimento
desse ponto fixo. Agora esta relação deve ser invertida, e o ocorrido,
tornar-se a reviravolta dialética, o irromper da consciência desperta.”73

Benjamin  critica  o  historicismo  que  se  limita  a  pesquisar  no
passado  os  fatos,  dando-lhes  valor  postumamente,  “graças  a
acontecimentos  que  podem  estar  dele  separados  por  milênios.  O
historiador  consciente  disso  renuncia  a  desfiar  entre  os  dedos  os
acontecimentos, como as contas de um rosário”74. O conceito linear e
contínuo  de  fazer  história  leva,  segundo o  pensador,  sempre  para  a
história dos vencedores, e o que ele propõe é uma história concebida na
perspectiva  dos  vencidos,  construída  através  de  rupturas  e  não  de
continuidades.  Benjamin critica duas maneiras aparentemente opostas
de  escrever  a  historia,  mas  que  têm  a  mesma  base  epistemológica
comum:  a  historiografia  progressista  e  a  historiografia  burguesa,  o
historicismo  que  quer  ligar  o  passado  com o  historiador  através  de
vínculos afetivos.  Ambas se apóiam num tempo homogêneo e vazio.
Para  o  alemão,  “o  historiador  deve  constituir  uma  experiência
(Erfahrung)  com  o  passado”.  Ele  demonstra  o  enfraquecimento  da
Erfahrung,  o  que  propicia  o  surgimento  da  Erlebnis,  a  experiência
vivida característica do indivíduo solitário.75

70 BENJAIN, WALTER. Escavando e Recordando. In: Rua de Mão Única. Op.
Cit., p.239
71 BENJAMIN, Walter. Passagens.Op. Cit.,p. 925
72 BENJAMIN, Walter. Passagens.Op. Cit.,p. 501
73 BENJAMIN, Walter. Passagens.Op. Cit.,p. 433
74 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: Magia e Técnica, arte
e política. Op.Cit.,p.232.
75 GAGNEBIN,  Jeanne  Maire.  Walter  Benjamin  ou  a  história  aberta.  In:
.Magia e Técnica, arte e política.  Op. cit.,p.8



Segundo  Walter  Benjamin,  o  historiador  consciente  deve
renunciar  a  somente  elencar  os  acontecimentos,  buscando  captar  a
“configuração  e que  sua própria  época entrou em contato  com uma
época  anterior,  perfeitamente  determinada.  Com isso,  ele  funda  um
conceito do presente  como um ‘agora’”.76  Essa concepção ao mesmo
tempo sutil e complexa do ‘tempo do agora’,resulta a postulação de um
tempo denso, cruzado por múltiplas forças conflitantes e convergentes,
carregadas de diferentes sentidos. Um tempo em que é possível unir em
torno de um único fato do presente vários passados que são relevantes
para seu entendimento e com os quais esse tempo atual tem conexões
específicas a serem discernidas e exploradas.

Ao construir o conceito de ´tempo-presente’ Walter Benjamin se
opõe à obstinada fé no progresso do evolucionismo e da filosofia da
história, assim como ao historicismo que “se contenta em estabelecer
um nexo causal entre vários momentos da história”.  77  Ao invés de
relações  contínuas  no  tempo,  o  pensador  alemão  defende  o  tempo
constelacional,  no qual  os  acontecimentos  se  ligam de  tal  forma ao
presente que este alcança o “agora da cognoscibilidade’, instante em que
se cruzam passado e presente como num lampejo.  O passado “é assim,
como uma imagem que lampeja no agora da cognoscibilidade  que deve
ser captado e ouvido”, afirma Willi  Bolle no posfácio de  Passagens,
explicando  que  esse  agora  da  cognoscibilidade  se  dá através  da
‘dialética na imobilidade’,  “fixação vertical,  momentânea e fugaz da
superposição entre o agora e o ocorrido.”78

Nos  sonhos  coletivos  do  século  XIX  -  que  se
materializaram  em  construções  como  as
passagens, nas modas e na produção de imagens -
expressa-se a mitologia da Modernidade. A esse
depósito  de  saber   inconsciente,  fundador  da
identidade  do  século  XX,  o  historiador  tem
acesso,  na  medida  em  que  sabe  decifrar  não
aqueles sonhos em si, mas o seu próprio presente.
As  imagens  oníricas  só  se  tornam  legíveis  na

76 Idem, ibdem.
77 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: Magia e Técnica, arte
e política.  Op. cit. ,p.232
78 BOLLE,  Willi.  Um  painel  com  milhares  de  lâmpadas -  Metrópole  e
Magalópole. In: BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit.,p.1159.



medida em que o presente é percebido como um
'despertar' um 'agora de cognoscibilidade, ao qual
os sonhos se referem.79

Em  sua  tese  VI  Walter  Benjamin  deixa  claro  que  para ele
articular  historicamente  o  passado  não  significa  conhecê-lo  como
realmente aconteceu, mas sim “apropriar-se de uma reminiscência, tal
como ela relampeja no perigo”, tarefa do “historiador convencido de que
também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer”80. Se
a história somente consistisse em narrar os acontecimentos tal como se
deram,  a própria função do historiador poderia ser questionada e se
tornaria ´instrumento´ das classes dominantes. “Em cada época”, explica
ainda na Tese 6, “é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que
quer apoderar-se dela”.81 Ao criar uma nova temporalidade, o tempo do
agora  é  concebido  como  um  momento  cheio,denso  e  carregado  de
sentido.

Ao  invés  de  acumular  fatos,  dados  e  datas  e  organizá-los
cronologicamente  numa linha do  tempo,   unindo-os sem estabelecer
relações e causalidades, a proposta de Benjamin é de que seja realizada
uma  análise  seletiva  de  certos  fatos,  acontecimentos  e  processos,
estabelecidos  exatamente  através  de  um  principio  construtivo  que
corresponde a cada época, e que é o único que, em cada caso, permite
decifrar e dar sentido ao complexo mundo que vivemos. Pois esse tempo
vazio  que  temos,  sem  conteúdo,  transforma-se  numa  sucessão  de
instantâneos descontínuos, impedindo uma relação com o passado que
seja significativa.  Ao romper com a continuidade linear e vazia do fazer
histórico  corrente  naqueles  anos,   o  pensador  propõe  fazer  saltar  a
época, os personagens e as obras dos fatos históricos em suas tensões e
etapas para entendê-los hoje, explodindo o continuum  da história. 

Pensar a atualidade do passado é um dos grandes desafios do
método benjaminiano, não entendendo mais o que ficou para trás da
forma tradicional, como algo a ser conservado e que tem valor em si
mesmo, mas também como objeto de reflexão de como o que passou se
relaciona com o presente, como contribui e se constitui para e na história
do hoje. Ao contrapor o método de elencar dados de forma cronológica

79 BOLLE, Willi . Fisiognomia da Metrópole Moderna. Op. Cit.,, p.64.
80 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: Magia e Técnica, arte
e política. Op. Cit., .225
81 Idem, p. 225.



e  causística  ao  de  selecionar  fatos  essenciais,  “obtidos  através  da
investigação das afinidades entre o tempo da representação e o tempo
representado”,  Walter  Benjamin  quer  arrancar  o  fato inacabado  do
passado  e  “reconstituí-lo  como  um  ‘descoberta,  que  se  relaciona,
singularmente, com o reconhecimento’”82.   O que aconteceu não pode
ser algo passado, imutável, mas tem que ser revisto, revirado, revolvido.
Para Benjamin, explica Rolf Tiedemann na introdução da edição alemã
de Das Passagen-Werk¸ a interpretação do presente sempre remete ao
passado,  transformando-se  em um sonho  da  história  que  deve  fazer
surgir um novo positivo e diferente, ligando-se também ao futuro.83

Não  é  que  o  passado  lança  sua  luz  sobre  o
presente ou que o presente lança sua luz sobre o
passado;  mas  a  imagem  é  aquilo  em  que  o
ocorrido encontra o agora num lampejo, formando
uma constelação. Em outras palavras: a imagem é
a  dialética  na  imobilidade.  Pois,  enquanto  a
relação do presente com o passado é puramente
temporal e contínua, a relação do ocorrido com o
agora é dialética – não é uma progressão, e sim
uma imagem, que salta. 84

Ao ver a história a contrapelo, Benjamin desarticula e supera o
conceito de linearidade que o progresso traria, chegando à outra noção
de tempo e de temporalidade da história, essa regida pela necessidade de
“fazer saltar pelos ares o continuum da história”.85O estudo histórico,
assim  concebido,  deixa  de  ser  uma  sucessão  de  fatos que  não  se
comunicam  para  transformar-se  em  vários  passados  oprimidos  que
devem vir à tona.  Para tanto, dirige, de modo contundente, sua crítica
contra a ideia de progresso dominante no século XIX, pois “O progresso
não  se  situa  na  continuidade  do  curso  do  tempo  e  sim  em  suas
interferências.”86

82 BOLLE,  Willi.  Um  painel  com  milhares  de  lâmpadas -  Metrópole  e
Magalópole. In: BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit.,p.1158.
83 TIEDEMANN,  Rolf.  Introdução á edição alemã (1982).  In:  BENJAMIN,
Walter. Passagens.Op. Cit.,p. 21
84 BENJAMIN, Walter. Passagens.Op. Cit.,p. 505
85 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: Magia e Técnica, arte
e política Op. Cit.,.231.
86 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit.,p. 516



Foi a concepção de um progresso linear,   cumulativo e causal
estabelecida pelo mundo científico ocidental, a partir do Renascimento,
que fez com “que o adjetivo moderno tenha tomado o sentido nebuloso
que tem para  nós”,  explica  Antoine  Compagnon87.   A  proposta  por
demais inovadora de Walter Benjamin de que o progresso humano é
mais do que uma soma de conquistas, para tornar-se uma “acumulação
de ruínas”(tese XIX), modifica todo pensamento existente, cuja tônica
era a de que a humanidade andava em direção a um futuro melhor. Nas
anotações  de  sua  obra  inacabada,  vemos  como  o  pensador  alemão
claramente via a inversão que propunha como uma maneira de dar um
maior sentido crítico ao estudo do passado: 

No decorrer do século XIX, quando a burguesia
consolidou sua posição de poder,  o  conceito de
progresso foi perdendo cada vez mais as funções
críticas que originalmente possuía (a doutrina da
seleção  natural  teve  uma  importância  decisiva
neste processo: com ela fortaleceu-se a opinião de
o  que  progresso  se  realiza  automaticamente.
Ademais, ela favoreceu a extensão do conceito de
progresso  a  todos  os  domínios  da  atividade
humana). 88

Para colocar em discussão o conceito de progresso existente, que
havia  atravessado  séculos  dando  aos  homens  a  segurança  de  que  o
futuro é uma conquista assegurada e que sempre o porvir será melhor,
Walter  Benjamin   utiliza  a  figura  alegórica  do  Ângelus  Novus.  Tal
imagem é retirada de um quadro do artista Paul Klee que “representa um
anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus
olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da
história deve ter esse aspecto.”89 Para o pensador alemão,  o anjo está
voltado  para  o  passado,  na  intenção  de  salvar  os  mortos,   mas  é
empurrado  para  o  futuro  por  uma  tempestade  que  vem  do  próprio
paraíso:   o progresso.   “Pensando de forma alegórica,  é o  vento do

87 COMPAGNON, Antoine. Os cinco paradoxos da modernidade. Op. Cit., p.
19.
88 BENJAMIN, Walter. Passagens.Op. Cit.,pp. 518-519
89 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: Magia e Técnica, arte
e política.Op. Cit., p.226.



progresso que obriga o "anjo da história' a andar voltado para a frente,
quando ele tende a voltar-se para trás,  resgatando do passado outras
propostas, vencidas e não reveladas.”90

Ao traçar seu conceito contrário à noção existente do progresso,
Benjamin depara-se com o conceito do eterno retorno, com a qual o
historicismo do século  XIX pode ser  derrubado,  ao  pregar  que toda
tradição, mesmo a mais recente, torna-se “tradição de algo que já se
passou na noite imemorial dos tempos. Com isso, a tradição assume o
caráter de uma fantasmagoria, na qual a história primeva desenrola-se
nos  palcos  sob  a  mais  moderna  ornamentação.”91  Foram  nas
fantasmagorias encontradas nas figuras da modernidade, alegóricas por
excelência,  que  Walter  Benjamin  centrou  toda  sua  análise  sobre  o
mundo  moderno  do  auge  do  capitalismo,  no  sentido  em  que  se
constituem como concretizações da perda de experiência, tema tão caro
ao pensador alemão. 

É  evidente  que  o  método  desenvolvido  por  Walter  Benjamin,
chamado  por  ele  de  método  da  montagem -   e  cujas  análises,  que
abordam  a  essência  da  modernidade,  encontram-se  reunidas  no
Passagens -, remete à perda da experiência do mundo moderno. Esse é o
tema  que  se constitui  em seu  maior  objeto  de análise  ao pensar  a
modernidade, perpassando seus textos ora de forma mais explícita, ora
como pano de fundo e como quesito para a escolha dos objetos e fatos
analisados. A modernidade de Walter Benjamin se traduz mesmo pelo
fim da experiência, um longo processo que começa com as manufaturas
e  atinge  seu  ponto mais  alto  com a indústria  moderna.  A  perda  da
experiência  por  causa  do  trabalho  industrial  e  da  informação
fragmentada  se  traduz  em  automatização  –  e  os  mesmos  gestos
autômatos  utilizados  na  produção  são  encontrados  na multidão  que
habita as cidades, que vive protegendo-se dos choques da realidade e
com isso cria obstáculos para interação com a natureza mais interior.
Esse é o colapso da experiência que se dá de forma contundente em
meados do século XIX e é utilizada pelo pensador alemão para estudar a
modernidade. 92

90 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Exposições Universais –Op. Cit.,, p.38.
91BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit.,.p. 156
92O conceito de experiência,  tão caro a esta tese,poderia  ter sido trabalhado
também  com a obra de Giorgio Agamben, mas houve uma escolha consciente
por  trabalhar  diretamente  com Walter  Benjamin,  devido  ao  seu  caráter  de
trabalho primeiro. Não é desconhecido, entretanto, que Giorgio Agamben, em



No  centro  de  sua  análise  estão  os  conceitos  de  experiência
(Erfahrung)  e  vivência  (Erlebnis),  sendo  que  o  primeiro  traduz  a
concepção plena de experiência que vive na modernidade seu momento
de crise.   Erfahrung, composta pela experiência individual e sua ampla
inserção no coletivo, supõe uma tradição, uma sabedoria, compartilhada
e  moldada  pelo  acúmulo  contínuo  de  acontecimentos,  dando  ao
indivíduo a possibilidade de elaborar um sentido para a própria vida
com o passar do tempo. A experiência é o que nos atravessa,  nos passa,
nos  acontece,  nos  toca.  “O  sujeito  da  experiência  é algo  como  um
território de passagem, algo como uma superfície sensível  que aquilo
que  acontece  afeta  de  algum modo  (...)  O sujeito  da experiência  é
sobretudo um espaço onde tem lugar os acontecimentos”93, afirma Jorge
Larrosa, em texto que discorre sobre como o excesso de informação e de
opinião retira a possibilidade da experiência, assim como a aceleração e
a falta de tempo, que impedem a conexão significativa dos fatos.  

Em  oposição  encontra-se  a  Erlebnis,  a  experiência  vivida  –
vivência – resultado do empobrecimento da experiência que se dá no
século  XIX,  quando a relação do indivíduo com a tradição torna-se
distante por causa do isolamento da vida urbana. Nessa nova experiência
degradada, o acontecimento chega ao indivíduo em forma de choque,
sensações imediatas de efeito instantâneo e descontínuos, típico de um
tempo quando a obsessão pela novidade, pelo novo, impede a relação
entre  os  fatos,  que  são  apresentados  e  vividos  de  forma  pontual  e
fragmentada.  A  Erlebnis   impede o homem de estabelecer relações
significativa tanto com o presente quanto com o passado, impedindo sua
organização coletiva ao não desfrutar da experiência, por causa da sua
incapacidade de narrar, com o que não há mais “possibilidade de criar

Infância e história, retoma as análises deWalter Benjamin e escreve sobre a
perda  da  experiência,  reconceitualizando-a.  Tomando como  base  as  idéias
benajminianas, o filósofo italiano fala sobre o empobrecimento da experiência
pela incapacidade de apreensão da mesma: “É esta incapacidade de traduzir-se
em experiência que torna hoje insuportável  – como em momento algum no
passado  –  a  existência  cotidiana,  e  não  uma  pretensa  má  qualidade  ou
insignificância da vida contemporânea confrontada com a do passado (aliás,
talvez jamais como hoje a existência cotidiana tenha sido tão rica de eventos
significativos”, afirma. AGAMBEN, Giorgio.  Infância e História: destruição
da experiência e origem da história. Belo Horizonte:UFMG, 2005, p.22
93 LARROSA,  Jorge.  Notas  sobre  a  experiência  e  o  saber  da  experiência.
Revista Brasileira de Educação. N 19.Jan/Fev/Mar/Abrde 2002, p. 24.



ou reconhecer valores”, como explica Olgária Matos, que ainda afirma
que nesse “tempo esvaziado de sentido, a tradição só chega ao presente
como acúmulo de objetos, e não como experiência”94.  

A substituição da forma narrativa pela informativa é crucial nesse
processo de empobrecimento  da experiência  na modernidade. Para o
pensador  alemão,  a  narração  é  mesmo  uma  arte,  assim como  uma
capacidade,  que  corre  o  risco  de  desaparecer  no  mundo  moderno,
acabando com  “uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a
faculdade  de  intercambiar  experiências.  Uma  das  causas  desse
fenômeno é óbvia: as ações da experiência estão em baixa, e tudo indica
que continuarão caindo até que seu valor  desapareça de todo”95.  Ao
tratar da narração Benjamin preocupa-se com as formas de escrever a
história, pois a forma de comunicar é essencial na maneira com que a
história é apreendida e representada. O narrador é o sujeito que recolhe
as experiências para repassá-las, com base em sua própria vida e na dos
outros, incorporando o passado, restaurando-o e, com isso, atualizando o
presente,  sendo   a  figura  por  intermédio  de  quem  a  sabedoria  é
transmitida. Figura que tem mesmo uma função utilitária fundamental:

Essa  utilidade  pode  consistir  seja  num
ensinamento  moral,  seja  numa sugestão  prática,
seja num provérbio ou numa norma de vida – de
qualquer  maneira,  o narrador  é  um homem que
sabe dar conselhos.  Mas, se dar conselhos parece
algo hoje de antiquado, é porque as experiências
estão deixando de ser comunicáveis. 96

É principalmente através dos textos  Experiência e Pobreza e  O
Narrador97,  escritos  respectivamente nos anos de 1933 e 1936,  que
Walter Benjamin aborda a crise da narrativa na modernidade.  Ambos os
textos  iniciam  com  uma  parábola,  demonstrando  a  preocupação  de
Benjamin em escrever a história por imagens, e falam sobre o declínio e

94 MATOS, Olgária Chain Féres.  Aufklärung na metrópole: Pais e via láctea.
In: BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit.,p. 1123.
95 BENJAMIN, Walter. O Narrador. In: Magia e Técnica, arte e política. Op.
cit., p. 198. 
96 Idem, pp.200-201.
97 Ambos foram publicadosde forma integral em: BENJAMIN, Walter. Magia e
Técnica, arte e política. Op. Cit.



a  impossibilidade  da  forma  tradicional  de  narrar,  partindo  de  uma
mesma perspectiva histórica, ainda que com visões distintas. Enquanto
no primeiro o pensador alemão vê alguma possibilidade de renovação
do fazer literário devido ao esvaziamento da transmissão da palavra após
a destruição e a barbárie da I Guerra Mundial, no segundo já o autor
lamenta a crise da narrativa de forma menos otimista: “a arte de narrar
está definhando porque a sabedoria -  lado épico da verdade – está em
extinção”.98 Nesses textos, Benjamin deixa clara sua teoria de que não
mais  é  possível  termos  a  narrativa  tradicional,  pois  essa  é  ligada  à
experiência, e que assim se dava:

A narrativa,  que  durante  tanto  tempo  floresceu
num  meio de artesão – no campo, no mar e na
cidade  -,  é  ela  própria,  num certo  sentido,  um
meio  artesanal  de  comunicação.  Ela  não  está
interessada em transmitir o ‘puro em-si’ da coisa
narrada  como uma informação  ou um relatório.
Ela mergulha a coisa na vida do narrador, para em
seguida  retirá-la  dele.  Assim  se  imprime  na
narrativa a marca do narrador ,  como a mão do
oleiro no vaso de argila”. 99

Se a questão da narrativa (pre)ocupa Walter Benjamin ao longo
de seus anos, é por uma razão bastante óbvia, como aponta Jeanne Marie
Gagnebin:  “é  porque  ela  concentra  em si,  de  maneira exemplar,  os
paradoxos da nossa modernidade”100.  Os textos sobre a arte de narrar
são como alicerces para a “arqueologia da modernidade” que Walter
Benjamin se propõe fazer com seus estudos sobre Baudelaire no livro
das  Passagens.  É a partir do exemplo privilegiado de Baudelaire que
Walter Benjamin elabora uma reflexão a fundo sobre a modernidade. E,
ao definir a modernidade de Baudelaire como a tensão entre “a força e a
fragilidade  da  lembrança,  o  desejo  da  volta  e  a  impossibilidade  do
retorno,  o  vigor  do  presente  e  sua  morte   próxima”101,  Benjamin  a

98 BENJAMIN, Walter. O Narrador. In: Magia e Técnica, arte e política. Op.
Cit., p..201.
99 BENJAMIN, Walter. O Narrador. In: Magia e Técnica, arte e política.Op.
Cit.,p..205.
100 GAGNEBIN, Jeanne Maire.  História e Narração em Walter Benjamin.
Op. Cit., p. 56.



incorpora e faz dessa também a sua modernidade. “Baudelaise se torna o
alter ego de Benjamin”102, afirma Willi Bolle.

Baudelaire, em seu conhecido texto  O poeta da vida moderna,
pede licença ao leitor  para que permita  chamar de “modernidade” –
colocando aspas em volta da palavra pela consciência de um novo uso a
ela atribuído – o ato de tirar o poético do histórico, “de extrair o eterno
no transitório”103.  Este modernidade tem como ponto de referência a
atualidade, não podendo mais  valer-se da oposição ao passado como
forma  de  afirmação.  Para  Baudelaire,  os  artistas  devem  perceber  e
extrair  o  belo  do  seu presente,  pra  então fundir-se com o histórico,
procurando pelo atual através de um olhar capaz de percebê-lo na sua
fugacidade,  em uma  busca   da  “beleza  passageira  e  fugaz  da  vida
presente,  o  caráter  daquilo  que  o  leitor  nos  permitiu  chamar  de
Modernidade”104.Com  essa  nova  concepção,  o  escritor  quebra  o
paradigma da oposição entre passado e presente, tornando mais fluídas
as fronteiras entre os tempos. A partir dessa ruptura, quando a dicotomia
antigo/moderno é revista,  é que a modernidade pôde fundar-se como
uma época própria. Não há mais uma oposição entre o belo de hoje e o
de ontem, mas sim a beleza antiga, eterna e imutável, faz-se presente na
beleza moderna como um devir,  transformando-se incessantemente  e
permanentemente, formando-se e dissolvendo-se através do tempo 105. 

Walter Benjamin, ao analisar esse texto de Baudelaire, afirma que
“a modernidade caracteriza uma época; caracteriza simultaneamente a
força que age nessa época e que faz com que ela seja parecida com a
antiguidade”.106  No entendimento de Antoine Compagnon, ao analisar o
tema em Baudelaire, "a modernidade é, assim, consciência do presente
como  presente,  sem passado  nem futuro;  ela  só  tem relação  com a
eternidade (...) se deve ao reconhecimento da dupla natureza do belo,

101 GAGNEBIN,  Jeanne  Maire.  Sete  aulas  sobre  Linguagem,  memória  e
história. Op. Cit., p. 154
102 BOLLE, Willi. Fisiognomia da metrópole moderna. Op. Cit.,, p.26
103 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade. Op. Cit.,, p.25
104 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade. Op. Cit., p.76
105 GATTI,  Lucianno  Ferreira.  Memória  e  distanciamento  na  teoria  da
experiência em Walter Benjamin.   Campinas, SP: IFCH-UNICAMP, 2002,
pp36-44
106 BENJAMIN,  Walter.  A  modernidade  e  os  modernos. Trad.  Heidrun
Krieger  Mendes  da  Silva,  Arlete  de  Brito  e  Tania  Jatobá.  Rio  de  Janeiro:
Editora Tempo Brasileiro, 1975, p. 17.



isto é, ao reconhecimento da dupla natureza do homem”. 107   Entretanto,
Walter  Benjamin  critica  o texto  O Pintor  da vida moderna  por  não
entrar na questão das profundas mudanças que a busca do novo insere
na  apreensão  do  tempo,  pois,  “segundo  essa  teoria,  o  exemplo  da
antiguidade  se  limita  à  construção;  a  substância  e  a  inspiração  são
assuntos da modernidade”108, porém sem ir “a fundo na questão”.  Para o
pensador alemão, é no livro  As Flores do Mal que Baudelaire expõe a
modernidade em sua relação com a antiguidade, captando e descrevendo
o que há de específico no espaço e no tempo desta nova época. O livro é
a  referência  básica  de  Walter  Benjamin  para  a  compreensão  da
modernidade em Baudelaire – e por extensão, em sua própria concepção
e entendimento do movimento. 

A consciência do tempo recebe o nome de spleenem As Flores do
Mal,  demonstrando como a busca do novo é cheia de contradições e
como “de fato, em Baudelaire, a modernidade nada mais é do que a
‘mais nova antiguidade’. O spleen serve para “fabricar a antiguidade” ao
colocar “séculos entre o momento presente e aquele que acabou de ser
vivido”.109 Termo recuperado por Charles Baudelaire, o spleen traz em
sua concepção uma negatividade ligada  à angústia de uma existência
ameaçada  por  um  mundo  estranho  que  ia  sendo  incansavelmente
destruído  e  reconstruído.  Para  Benjamin,  é  essa  temporalidade
destruidora   que  causa  a  vivênciado  choque:  o  pensador  alemão
relaciona o declínio da experiência a um momento histórico quando a
urbanização se dá como nunca antes havia ocorrido. Nesse momento, a
metrópole passava a ser cada vez mais inquietante para seus moradores:
a multidão assustava pela sua impessoalidade, a vida era cada vez mais
pública e o vizinho era sempre ameaçador; a aceleração dos meios de
transporte e das técnicas provocava um estado de choque permanente na
experiência do habitante da cidade.

É em poemas de  As Flores do Mal, como por exemplo emO
cisne, que a interpenetração da modernidade com a antiguidade acontece
de  maneira  exemplar.   Ao  apontar  “a  desolação  pelo  que  foi  e  a
desesperança pelo que virá”110, Baudelaire mostra a debilidade que faz

107 COMPAGNON, Antoine. Os cinco paradoxos da modernidade.Op. Cit., p.
26.
108 BENJAMIN, Walter. Chales Baudelaire. Op. Cit.,, p. 80.
109BENJAMIN, Walter. Passagens.Op. Cit.,p. 381.
110 BENJAMIN, Walter. Chales Baudelaire. Op. Cit.,, p. 81



com que a modernidade se ligue à antiguidade. É o caso do famoso
verso “A velha Paris não existe mais (a forma de uma cidade muda mais
rápido, ah! Que o coração de um mortal)111,  que mostra  uma cidade
frágil, volúvel, sujeita a transformações e influências que não estavam
previstas, perdendo sua condição de lugar sólido de abrigo.  “Baudelaire
transporta assim para a transformação da cidade o mesmo paradoxo da
produção  do  moderno,  que  nasce  sobre  o  signo  de  sua própria
caducidade”112.  Ao já nascer destinada à extinção, a modernidade não
deixa espaço para reflexão e retomada do passado. Ressalta-se aqui um
dos principais paradoxos da modernidade: a busca incansável pelo novo
e  sua  destruição  iminente  e  incansável.  O  novo,  palavra  sempre
ressaltada por Baudelaire, é uma qualidade de olhar e exige de quem o
enxerga uma constante renovação.

O  novo  está,  por  definição,  destinado  a  se
transformar  no  seu  contrário,  no  não-novo,  no
obsoleto,  e  o  moderno,  consequentemente,
designa um espaço de atualidade cada vez mais
restrito.  Em  outras  palavras,  o  moderno  fica
rapidamente antigo, a linha de demarcação entre
os dois conceitos, outrora tão clara, está cada vez
mais  fluida.  Ao  se  definir  pela  novidade,  a
modernidade adquire  uma característica  que,  ao
mesmo tempo, a constitui e destrói.113

O  artista  é  aquele  que  consegue  registrar  num  momento  o
aparecimento – e seu conseqüente desaparecimento – do que é novo, em
forma de ruína, que constitui-se como a concretização da oposição entre
antigo  e  moderno.  Na  produção  incessante  do  novo  que  sustenta  a
modernidade não é possível  a  construção da experiência.  Em  Sobre
alguns  temas  em Baudelaire o  pensador  alemão  demonstra  como  a
vivência do choque é responsável pelo enfraquecimento da memória e
pela redução do tempo a essa dimensão destrutiva. Benjamin aborda a
cidade como  palco de conflitos sociais, de revolta e revolução, como

111 Citado  por  GATTI,  Lucianno  Ferreira.  Memória  e  distanciamento  na
teoria da experiência em Walter Benjamin.  Op. Cit., p. 49.
112 Idem, ibidem.
113 GAGNEBIN,  Jeanne  Maire.  Sete  aulas  sobre  Linguagem,  memória  e
história. Op. Cit., p. 143.



espaço lúdico do flâneur contracenando com a multidão, como labirinto
do inconsciente individual e social. Uma constelação de retratos urbanos
que se propõe a decifrar  e que resulta no entendimento da metrópole
como enquanto uma imagem composta por diversas imagens.

Ao analisar o poema  O Cisne, em seu ensaio  A Modernidade,
Benjamin  mostra  como a cidade reformulada não pode tornar-se um
espaço para a experiência,  pois  é nela  que a vivência  de choque se
realiza e é onde a tradição tem terreno pouco fértil para manifestar-se.
Encontramos em Georg Simmel, fundador da sociologia que estuda a
modernidade, uma colocação que aborda exatamente essa questão de A
metrópole e a vida mental e que nos leva diretamente ao pensamento de
Walter Benjamin:

Os  problemas  mais  graves  da  vida  moderna
derivam da reivindicação que faz o indivíduo de
preservar  a  autonomia  e  individualidade  de sua
existência  em  face  das  esmagadoras  forças
sociais, da herança histórica, da cultura externa e
da  técnica  da  vida.  (...).  Uma  investigação  que
penetre  no  significado  íntimo  da  vida
especificamente  moderna  e  seus  produtos,  que
penetre na alma do corpo cultural, por assim dizer,
deve  buscar  resolver  a  equação  que  estruturas
como  a  metrópole  dispõem  entre  os  conteúdos
individual  e  superindividual  da  vida.  Tal
investigação deve responder á pergunta de como a
personalidade se acomoda nos ajustamenteos às
forças externas.114

“A  metrópole  moderna  fundamenta  uma  nova  mitologia”115,
afirma Willi Bolle, que explica como as cidades se tornam o palco de
imagens na teoria benjaminiana, constituindo-se em objetos históricos,
pois “escrever a história significa dar às datas a sua fisionomia”116. Com
essa  afirmação,  Benjamin  ressalta  a  importância  da  abordagem
fisiognômica em seu trabalho, transformando-a em a arte de escrever a

114 SIMMEL,  Georg.  A  metrópole  e  a  vida  mental  .  In:  VELHO,Otávio
Guilherme (Org).O fenomeno urbano. 3 ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores,
1976, pp.11-12.
115 BOLLE, Willi. Fisigonomia da metrópole moderna. Op. Cit., p.65.
116 BENJAMIN, Walter. Passagens.Op. Cit.,p. 518.



história através das imagens. Ao fundamentar sua teoria em categorias
diversas  de  imagem – alegoria,  imagem arcaica,  imagem de  desejo,
fantamasgoria,  imagem  onírica,  imagem  de  pensamento,  imagem
dialética  –  o  pensador  alemão  a  alça  à  “categoria  central  da  teoria
benjaminiana da cultura”117.  As imagens formam as colagens que tão
bem caracterizam o método de trabalho de Walter Benjamin, que serve-
se de citações das mais diversas fontes, assim como de objetos, para
“erguer  as  grandes  construções  a  partir  de  elementos  minúsculos,
recortados com clareza e precisão.E, mesmo,  descobrir  na análise do
pequeno  momento  individual  o  cristal  do  acontecimento  total”118.
Somente  através  da  aplicação  do  princípio  da  montagem é  possível
“apreender a construção da história como tal”, afirma Benjamin.119

Para Benjamin,  são justamente estas formas abandonadas,  não
muito lembradas pela historiografia oficial, que contêm a dialética do
tempo.  Tais  imagens  captadas  na  metrópole  moderna  são,  para
Benjamin, uma representação concreta e gráfica do mundo. Benjamin
derivou  de  Baudelaire  essa  experiência  dialética  com  a  imagem
emCharles  Baudelaire:  um  lírico  no  auge  do  capitalismo.  Nele,
demonstra o quanto o movimento do escritor em transformar os objetos
da cidade em alegorias de um tempo que se perde a cada instante é
revolucionário. Um movimento que o próprio Benjamin adotava na sua
percepção da história e que fez com que Baudelaire, ao vivenciar o bota-
abaixo  parisiense,  expressasse  “o  drama  e  o  trauma  aí  implicados,
mostrando como a modernização da cidade simultaneamente inspira e
força  a  modernização  da  alma  dos  seus  cidadãos”120.  Benjamin  e

117 BOLLE, Willi. Fisigonomia da metrópole moderna. Op. Cit.,p.42
118 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit.,p. 503
119 Georges  Didi-Huberman  seguiu  os  passos  de  Walter  Benjamin  efaz
importantes estudos sobre a questão da montagem,   mostrando que por trás
desse conceito encontra-se o problema do declínio da experiência.  Entretanto, a
obra do autornão será explorada nessa tese pelos motivos já explicitados de
fazer acompanhar essa leitura primeira dos textos bilaquianos pelos olhos de
Benjamin.  Sem dúvida,  ainda que não diretamente explorados,  os  textos  de
Didi-Hubermann se tornam presentes em certos momentos, como quando nos
ensina que“não há que escolher entre o que vemos e o que nos olha. Há apenas
que  se  inquietar  com  o  entre.  Há  apenas  que  tentar  dialetizar”.  DIDI-
HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Nevos. São
Paulo: Ed. 34, 1998, p.71.   
120 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. Op. Cit.,.p 143.



Baudelaire  tornam-se  testemunhas,  observadores  da  dinâmica  da
transformação  da metrópole  moderna e nela  encontram imagens  que
caracterizam o momento. 

“Quem pretende se aproximar do  próprio passado soterrado deve
agir como um homem que escava”, ensina Walter Benjamin, lembrando
que “antes  de  tudo,  não  deve  temer  voltar  sempre  ao mesmo  fato,
espalhá-lo como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o solo.
Pois ‘fatos’ nada são além de camadas que apenas à exploração mais
cuidadosa  entregam  aquilo  que  recompensa  a  escavação.121 Ao  nos
debruçarmos sobre a construção do processo simbólico durante o século
XIX, temos que seguir essas palavras de Benjamin e seu exemplo ao
construir  uma  história  da  Modernidade  sob  o  signo  da  mercadoria,
escrita a partir de expressões literárias e estéticas. O pensador alemão se
valeu do que a modernização tinha de mais palpável,   mas também do
que acontecia nas ‘entrelinhas’ da história, o que era subjacente à toda
marcha  modernizadora.   Neste sentido,  ao analisar  a constituição do
imaginário social  do século XIX, é preciso averiguar,  “para além da
dimensão racional ou intencional do engodo e da ocultação fetichizada
do processo real vivido, uma outra dimensão: a da projeção do desejo
coletivo,  das  utopias  proporcionadas  pela  própria  vivência  dos
indivíduos na sociedade burguesa em construção”.122 Para entender a
sociedade brasileira, que se construía e definia como moderna na virada
do século XIX para o XX,  buscamos auxílio na teoria e método de
Walter Benjamin em sua análise da modernidade. 

1.2OS  TEMPOS SÃO  OUTROS,  E  OUTROS HÃO  DE  SER  OS
COSTUMES  –  OLAVO  BILAC,  JORNALISTA  DOS  TEMPOS
MODERNOS

No cenário latino-americano, muitos quilômetros e anos distante
da Europa analisada por Walter Benjamin, a modernidade aparece como
sentimento, sensação, postura estética e mentalidade, traduzindo-se pela
noção de exigência: é preciso 'ser do seu tempo', acompanhar o ritmo da
história, 'captar a mudança e mudar com ela', como ação e pensamento.
Fruto de uma modernização imposta, que “no nace de uma autónoma

121 BENJAMIN, WALTER. Escavando e Recordando. In: Rua de Mão Única.
Op. Cit., p.239
122PESAVENTO, Sandra Jatahy. Exposições Universais. Op. Cit., p.36



evolución interna, sino de un reclamo externo, siendo por lo tanto um
ejemplo de contacto de civilizaciones de distinto nível”123,  como tão
bem aborda Angel  Rama nos ensaios  que compõem suas  Máscaras
Democraticas del Modernismo¸a modernidade traz em sua constituição
mesma a contradição e o conflito. Esse aspecto dialético é apreendido
por muitos dos escritores latinos durante o século XIX e especialmente
em  seu  final,  corroborando  com  a  conhecida  sentença de  Marshall
Berman de que ser moderno “é fazer parte de um universo no qual,
como disse Marx, 'tudo que é sólido desmancha no ar” 124.  

É essa modernidade contraditória que chega à América Latina no
século XIX e tem seu apogeu na virada para o XX, tomando de assalto
os intelectuais do período que tornam-se seus propulsores e críticos,
fazendo saltar “um bando de ideias novas”.125  Abria-se possibilidades
para outros tempos,  outra ordem,  outros ideais,   proporcionando um
espaço de debate e perplexidade como em poucos períodos da história.
Nesse  debate,  é  possível  encontrar  os  entusiastas  dessa  ordem
atravessada por modificações sensíveis em vários níveis, assim como os
que  enxergavam  além  das  aparências,  apontando  que  muitas  das
novidade eram já antigas ou não eram o que aparentavam ser. Nesse
novo mundo,  guiado pela  lógica da mercadoria  e pelo cientificismo,
configura-se o cidadão urbano, complexo, moderno, que  vive e pensa
de acordo com sua nova situação.” Entre eles, os escritores que viveram
e escreveram “as transformações de seu tempo, perplexos e ambíguos,
conseguiram apreender um jogo entre luz e sombra, aurora e crepúsculo,
ordem e desordem que se dramatiza na modernidade”126. 

Em meio às influências européias e a realidade que os cerca, os
intelectuais  latino-americanos  são  levados  a  se  confrontar  com  as
coordenadas  que  vinham do  velho  continenteem relação  a  estilos  e
recursos literários, buscando certo isocronismo no trabalho intelectual.
Ainda que essa posição privilegie os mimetismos, é importante lembrar
que essa mesma atitude havia sido comum em todos períodos anteriores,
num modo ainda mais ‘servil’  do que nessa nascente modernidade.127

123 RAMA, Angel.  Las mascaras democraticas del modernismo. Op. Cit., p.
32.
124 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. Op. Cit., p.15.
125ROMERO,  Silvio.  Realidade  e  ilusões  no  Brasil.  (Org)  Hildon  Rocha.
Petrópolis: Vozes,1979, p.163.
126 LINS, Vera. Gonzaga Duque. Op. Cit.,p.114
127 RAMA, Angel. Ruben Dario y el modernismo.Op. Cit., pp. 40 -42



Esse  modelo  tem conseqüência imediata nas obras do período. Se por
um lado é condenável quando se torna apenas uma cópia, por outro é
enriquecedor quando abarca diversas correntes estéticas e ideológicas,
que superpostas apresentam uma nova  escritura  embasada em novas
ideias,  essa  colhidas  da  realidade  que  lhes  era  subjacente.  Deste
“quiprocó de ideias”,   como diz Schwarz no famoso ensaio  As  ideias
fora do lugar , referindo-se ao deslocamento de conceitos europeus para
regiões periféricas, nasce uma nova mentalidade. Nas palavras do poeta
cubano José Martí temos uma bela descrição de  como a modernidade
surge e é sentida no cenário latino-americano:

As  ideias  não  fazem  família  na  mente,  como
antes,  nem  casa,  nem  longa  vida.  Nascem  a
cavalo, montadas em relâmpagos, com asas. (...)
Com um problema nos levantamos; nos deitamos
já com outro. As imagens se devoram na mente.
Não  chega  o  tempo  para  dar  forma  ao  que  se
pensa. Perdem-se umas em outras as ideias no mar
mental, como quando uma pedra fere a água azul,
se perdem uns nos outros os círculos da água.128

Imperava na sociedade um sentimento – ainda que muitas vezes
não  percebido  de  forma  objetiva  -  de  mudança,  da  transformação
constante do espaço e dos conhecimentos,  da matéria,  dos êxitos da
civilização e das façanhas humanas. Para os que se intitulam modernos,
seus predecessores são inferiores porque primitivos, já que é o progresso
– das ciências, das técnicas, da arte, da própria sociedade – o parâmetro
de qualidade proposto. O presente é o tempo da modernidade, que faz
do  agora  sua  própria  consciência,  “num  movimento  perpétuo  e
irresistível de uma modernidade escrava do tempo e devorando-se a si
mesma, (...) renovada incessantemente e negando a novidade do ontem”
129.   No Brasil  da virada  do século  os exemplos  dessa modernidade
renovadora são vários, lembrando que foi a época das reformas urbanas
e política. E, relatando essas mudanças, os novos meios de comunicação
que surgiam, fotografia e cinema, e os que se remodelavam, jornal e

128 Citado por: CHIAMPI, Irlema (coord). Fundadores da Modernidade. Op.
Cit., p.199
129 COMPAGNON, Antoine.  Os cinco paradoxos da modernidade. Op. Cit.,
p.25.



revistas, todos apresentando “o turbilhão fantástico que transformou o
mundo”130.  Carlos Capela nos dá uma precisa explicação sobre como
esse novo mundo era vivido:

A experiência  de desagregação e de ruptura,  de
todo  modo,  era  possivelmente  compartilhada,
ainda  que  sob  matizes  diversos,  posto  que  a
simples  presença  na  metrópole  submetia  a  um
único  turbilhão  em  que  achados  e  perdidos  se
confundiam,  exigindo  um  enorme  esforço  de
criação  e  recriação  de  marcos  e  referências.
Marcado  por  uma  movimentação  crescente,  o
cenário deixava para trás, quando e se composto, a
rigidez  do  quadro,  ultrapassava  mesmo  a
fotografia  ainda  há  pouco  incorporada  ao
cotidiano,  ao  instantâneo  que  se  dissolvia.
Aproximava-se de uma aventura cinematográfica.
Qualquer  esperança  de  uma  volta,  de  uma
reencenação do antes, constituía nada mais do que
um sonho, ou um susto, pela simples razão de que
a paisagem não era mais a mesma,  e tampouco
nunca mais o seria, e muito menos grande parte
dos figurantes, além do maquinário.131

Nessas  transformações  as  mudanças  são  abruptas,  dentro  de
diferentes mundos que convivem num mesmo espaço físico complexo, o
que favoreceu a heterogeneidade em diversas esferas da vida social, já
que a entrada do país nos “tempos modernos” foi realizada através de
um  processo  intrincado  e  ambíguo.    As  contradições traduziam  o
momento vivido pela população: deslumbre com aviões, mas medo de
que  o  mundo  acabasse  na  passagem  de  um  cometa;  luz  elétrica
iluminando as noites e movendo os bondes, mas provocando choques; o
francês como a língua dos  cultos,  ao passo que  mais que  80% dos
brasileiros  não  sabiam  ler;  homens  da  classe  alta  vestindo  casaca
enquanto a massa de negros e mestiços nunca chegara a usar um sapato.
Mesmo com tantas e outras adversidades, a importação de produtos e
valores  determinou  que  também  aqui  fosse  vivida  a  Belle  Époque,

130123 LINS, Vera. Gonzaga Duque. Op. Cit., p.31
131 CAPELA, Carlos Eduardo S.  Juó Bananére:  irrisor, irrisório. São Paulo:
Nankin; Edusp, 2009, p. 14. 



trazendo a sensação de que o país estava em harmonia com o progresso
e, dessa forma, como frisava o tradicional bordão,  “o Rio civiliza-se”132.
Como sucintamente  explica  Luiz  Scotto  de  Almeida,  os  intelectuais
foram decisivos neste novo momento nacional:

E uma nova elite intelectual foi se formando para
o  “novo  mundo  republicano”.  Aos  embalos  do
“Rio  civiliza-se”  surgiu  uma  visão  otimista,
urbana e boêmia na intelectualidade brasileira. O
intelectual de muitas formas foi integrando-se ao
jovem modo de vida que, de certa forma, passou a
proporcionar-lhe  também  melhores  condições
econômicas.  A burocracia  estatal  absorveu parte
representativa  destes  homens;  outros  tiveram
remuneração regular nos jornais – já nitidamente
comerciais  e  não  mais  ideológicos  como  no
passado.  Ele  agora  era  um integrante  da classe
média urbana e passou a viver  de seu trabalho.
Houve  uma  reconciliação  de  grande  parte  dos
velhos  intelectuais  e  da  maioria  dos  jovens,
nascidos  no  tempo  republicano,  com  a  vida
literária  do  país.  E  uma  nova  forma  de  ver  o
mundo  nasceu  deste  momento  contraditório:  a
“belle époque tropical”.133

Ao mesmo passo em que grande parcela da população é movida
por um desejo de mudanças em todos aspectos de seu modo de vida,
sentem-se ameaças por essas mesmas transformações, pela velocidade e
maneira com que acontecem, deixando uma sensação de desorientação,
de  fragmentação,  de  destruição.  Em seu  consagrado  estudo  sobre  a
Modernidade, Berman Marshall transcreve um trecho do livro  A Nova
Heloisa, de Rosseau, que muito bem exprime essa moderna sensação:

132 A expressão foi alcunhada por Figueiredo Pimentel,famoso colunista social
da  Gazeta de Notícias, para comemorar as profundas mudanças pelas quais a
capital federal estava passando durante o bota-baixo carioca e que culminou na
nossa Belle Époque tropical.
133 ALMEIDA Luiz Alberto Scotto de.  Desilusão republicana: percursos e
rupturas  no  pensamento  de Sílvio  Romero,  Euclides  da  Cunha  e Lima
Barreto.  2008.  338f.  Tese  (Doutorado)–  Universidade  Federal  de  Santa
Catarina, Centro de Comunicação e Expressão. Programa de Pós-Graduação em
Literatura, p. 74.



“eu começo a sentir a embriaguez a que essa vida agitada e tumultuosa
me condena. Com tal quantidade de objetos desfilando diante de meus
olhos,  eu  vou  ficando  aturdido.  De todas  as coisas  que me atraem,
nenhuma toca  o  meu  coração,  embora  todas  juntas  perturbem meus
sentimentos.134 Como explica Marshall,  é uma experiência vivenciada
em todos lugares onde a modernidade se instala: 

Existe um tipo de experiência vital – experiência
de tempo e de espaço, de si mesmo e dos outros,
das  possibilidades  e  perigos  da  vida  –  que  é
compartilhada por homens e mulheres em todo o
mundo,  hoje.  Designarei  esse  conjunto  de
experiências como ‘modernidade’. Ser moderno é
encontrar-se  em  um  ambiente  que  promete
aventura,  poder,  alegria,  crescimento,
autotransformação e transformação das coisas em
redor  –  mas  ao  mesmo  tempo  ameaça  destruir
tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que
temos.135

Adiantados  os  ponteiros,  eram  comuns  expressões  que
anunciavam que o futuro ‘já tinha chegado’ no virar dos séculos XIX
para XX, uma época de efervescência cultural e econômica,  marcada
pela crença no progresso e na ciência, quando a civilização se impôs
como um caminho sem volta. Vale lembrar que as transformações eram
realmente  significativas.  Nas  últimas  décadas  do  século  XIX  e  na
primeira do século XX, as novidades técnicas e tecnológicas chegavam
diariamente e foram apresentadas para uma única geração: a eletricidade
pública e doméstica,  o automóvel,  o telefone,  a vacina,  o cinema,  o
rádio, a definição de matéria, os refrigeradores, o fonógrafo, o avião, a
radioatividade, a anestesia moderna, o fordismo, o Raio X. “Todas as
descobertas de há vinte anos a esta parte tendem a apressar os atos da
vida”136,  já  percebia  João  do  Rio,  assim  como  Bilac:  “A  vida
contemporânea, com a sua agitação tumultuária e febril, não permite o
desperdício de tempo”137. Essas incríveis façanhas eram relatadas pelo
jornal,  para espanto e admiração da população. Entre tantos e tantos
134 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. Op. Cit., p.17
135 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. Op. Cit., p.15
136 RIO, João do. Cinematographo: crônicas cariocas. Porto: Chardron de Lello
& Irmão, 1909, p.385.



exemplos  possíveis  de  serem  transcritos,  talvez  nada  mais  tenha
chamado tanto atenção dos leitores como o feito de que um brasileiro
havia voado em Paris:

O acontecimento do dia de hoje foi a experiência
decisiva feita pelo aeronauta brasileiro sr. Santos-
Dumont com a aeronave de sua invenção que lhe
dá o direito  ao prêmio oferecido pelo sr.  Henry
Schneider à pessoa que resolvesse o problema da
direção de balões.. (...)  A aeronave vacilava um
pouco para um e outro lado,  mas,  não obstante
isso, o giro circular foi completado sem embaraço
algum.  Terminada  a  prova,  colocou-se
perpendicularmente  ao  ponto  de  partida  e
gradualmente  efetuou  a  descida,  aclamado
calorosamente pelos sócios do Aero Club, pelos
homens  de  ciência,  por  todos  os  aeronautas
franceses  e  estrangeiros  que  tinham assistido  à
prova e pelos inúmero populares que se achavam
em  Saint  Cloud.  Ao  tocar  o  balão  a  terra,  as
ovações e aplausos chegaram às raias do delírio.
A aeronave percorreu a distância total, que era de
quatro  milhas,  em  35  minutos,  ou  seja,  cinco
minutos  mais  do  que  o  tempo  fixado  par  a
experiência. 138

É  a  época  da  entrada  na  modernidade  de  uma  parcela  da
sociedade brasileira, enquanto a maioria da população vivia um atraso
substancial e outro tanto fica numa posição intermediária.  A sociedade
vive uma relação dialética na qual a modernização, que se concretiza
nos processos de transformação econômicos e sociais, é captada pelo
modernismo, visão que elabora os valores para tentar compreender e
vivenciar  esses  processos.   “Na  América,  a  modernidade  foi  um
caminho  para  chegar  à  modernização,  não  sua  consequência;  a

137 BILAC,  Olavo.  O Brasil  não lê.  A Notícia,  04/12/1903. In:SIMÕES JR,
Álvaro Santos (Org.). Registro. Op. cit.,, p. 203.
138 Citado por SANDRONI,  Cícero.  180 anos do  Jornal  do  Commercio  –
1827-2007: de D. Pedro I a Luiz Inácio Lula da Silva.  Rio de Janeiro: Quorum
Editora, 2007, p. 345.



modernidade  se  impôs  como  parte  de  uma  política  deliberada  para
conduzir à modernização.”139

Nessa  entrada  forçada  na  modernidade  encontra-se  uma
sociedade que vivencia um turbilhão social. Na virada para o século XX,
o Rio de Janeiro, então Capital Federal, passava por transformações em
diversos  sentidos.  Era  um  período  de  turbulências,  causadas  pela
transição entre a Monarquia e a República, a abolição da escravatura e o
combate às epidemias, tudo acontecendo no palco da maior cidade do
país, que “estava em condições de ser, pelo menos em tese, o melhor
terreno para o desenvolvimento da cidadania”140.   O historiador  José
Murilo de Carvalho, um dos nomes mais importantes para se entender o
período, é quem afirma que “não seria exagero dizer que a cidade do rio
de Janeiro passou, durante a primeira década republicana, pela fase mais
turbulenta de sua existência”141. Em 1892 surgiram os bondes elétricos.
Dois anos depois, a inauguração da Confeitaria Colombo proporcionou
às classes mais abastadas um novo ponto de encontro. A cidade crescia
rapidamente. Em 1870, eram 235.000 habitantes. Em 1890, a população
havia mais que dobrado e alcançado 523.000. A taxa média a partir daí
foi de 3,5% ao ano, chegando a 800.000 habitantes em 1906.

Com a expansão da Capital Federal, modificaram-se os valores da
cultura  cotidiana  e os  próprios  padrões  da comunicação  social.   As
inovações tecnológicas mudaram a própria consciência do tempo. Na
área da informação o telégrafo sem fio, a fotografia, o cinematógrafo e
as rotativas que produziam milhares de cópias, entre outros, trouxeram a
velocidade para o mundo da  comunicação. A mesma rapidez foi sentida
nas  ruas  com a  chegada do  bonde  elétrico,  do  automóvel  e  com a
invenção do avião. Nas palavras de João do Rio, “o automóvel,  essa
delícia, e o fonógrafo, esse tormento encurtando a distância e guardando
as vozes para não se perder no tempo, são bem os símbolos da época.”142

É assim que no Brasil, como em quase todo mundo ocidental, os
símbolos da modernização eram a luz elétrica, o telégrafo, a locomotiva
ou o navio a vapor,  ícones da velocidade com que as sociedades de

139 GORELIK,  Adrián.  O  moderno  em  debate:  cidade,  modernidade,
modernização.  In:  MIRANDA,  Wander  Melo  (org).  Narrativas  da
modernidade.Op. Cit.,. p.56
140 CARVALHO,  José Murilo  de.  Os Bestializados -  o Rio de Janeiro e  a
República que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 13.
141 Idem, Ibidem, p. 15.
142 RIO, João do. Cinematographo: crônicas cariocas. Op. Cit., p.385.



transformavam. No país que se proclamara republicano e acabara com a
escravidão,  os motivos  para crer que uma nova  era estava nascendo
eram proclamadas com efisão. Planejar o futuro era a ordem do dia, já
que se acreditava que o progresso tinha vindo para ficar. Um artigo do
conservador  Jornal  do  Commercio,  de  30  de  dezembro  de  1900,
mostrou de forma clara o sentimento da passagem de século:

No  peregrinar  da  humanidade,  os  meses  são
segundos,  os anos minutos,  os séculos horas. O
balanço  da  hora-século,  cuja  última  badalada
soará amanhã no relógio da Eternidade, será feito
por outros. Seja qual for o ponto de vista julgador,
uma  verdade  surgirá  indiscutível  e  fulgurante:
durante esse período a civilização deu um passo
firme  para  frente;  isto  é  definitivo,  consumado,
irrevogável, Não há junta de couce capaz de fazer
recuar  desse passo,   não há puxa para trás  que
derribe-o  do  grande  marco  milenário  por  ele
fincado  na  estrada  do  progresso.  Progresso
material e moral; sobretudo moral. 143

Muitos dos intelectuais  de então viviam o momento de forma
consciente. João do Rio denunciou através de suas reportagens e livros o
outro lado deste “progresso”, mostrando as más condições de vida e
trabalho  de  grande  parte  da  população  e,  também,  observando  com
acuidade as mudanças mais cotidianas dessa modernidade. Em crônica
com o  sugestivo  título  A pressa  de  acabar,  João  do  Rio  explica  a
“dolorosa moléstia” a que o homem do início do século XX em todo
mundo sucumbe,  já que não mais  existem livros,  quadros,amores ou
ideais que tenham sido feitos para serem eternos. Para o cronista, todos
naquele agora tinham pressa de acabar, realizando em quatro horas o
que antes se fazia em quatro meses,  fazendo com que o homem seja
“como a multidão: ativo e imediato. Não pensa, faz; não pergunta, obra;
não reflete, julga”, obedecendo sem refletir à “ frase mais representativa
do momento:  -Está na hora!”144,  tornando-se um escravo desse novo
tempo.  

143 Citado por: COSTA, Ângela Marques da; SCHWARCZ, Lilia Moritz. 1890-
1914: no tempo das certezas. São Paulo, Companhia das Letras, 2000, p.56.
144 RIO, João do. Cinematographo: crônicas cariocas. . Op. Cit., p.388



Hoje  nós  somos  escravos  das  horas,  essas
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 o 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 tem pressa, pressa de
acabar. 145

Olavo Bilac, jornalista dos tempos modernos, foi um entusiasta
dessas mudanças, ao mesmo tempo em que as temia, e entendia que “os
tempos são outros, e outros hão de ser os costumes”146.  Em crônica de
1906 escreveu que “ o progresso, porém, é como o apetite, que vient en
mangeant”, alertando  que “o progresso é uma lei fatal! – Fatalíssima!”
e  que  a  falta  de  limites  das  inovações  podiam  fazer com que  “os
adoradores da velocidade cheguem ao absurdo e monstruoso resultado
de  chegar  ao  ponto  de  chegada  antes  de  haver  saído  do  ponto  de
partida!”. Concluiu seu texto refletindo sobre o futuro da humanidade
que se precipita ao querer inverter as regras físicas e morais, pois “o
progresso é grande cousa, - mas é preciso que não se transforme em
loucura”147.  Em outro  texto,  esse  de  1902,  refere-se  à  “febre  desta
tumultuosa  existência,  cheia  de  atropelos  e  de  sobresaltos”  que  se
contrapõe  ao passado,  quando   a  vida,  não  há  dúvida,  era pacífica,
preguiçosa e serena.”148

Este  Bilac, o jornalista, fez da escrita cotidiana da crônica uma
maneira  de se inserir  intelectualmente  na vida  pública  do  país,  pois
apesar de já ser um poeta renomado com 23 anos, foi com o exercício do
jornalismo que defendeu suas ideias,  encontrou um ganha pão, fez-se
ainda mais conhecido,  organizou e integrou associações de classe,  e,
com  essas  ações,  acompanhou  a  entrada  de  seu  Rio  de Janeiro  na
modernidade.  Ambos, jornalista e poeta, coexistiam para defender seu

145 Idem, ibidem.
146 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 04/03/1900 -
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional
147 BILAC, Olavo. Chronica.  Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 29/07/1906.
In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas.v.1. op. cit., p.804
148 BILAC, Olavo.  Chronica.  Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 05/01/1902
-texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional 



ofício,  como  explica  o  mais  importante  estudioso  de Olavo  Bilac,
Antonio Dimas, lembrando que  “aos poucos o verso estético cedia lugar
à prosa ética; aos poucos, mas nunca de forma absoluta, o jornalista
fazia sombra ao poeta”149. A mesma opinião é compartilhada por, pelo
menos, dois escritores portugueses que conviveram com Bilac. Mário
Monteiro, autor de um livro sobre as visitas de Olavo Bilac a Portugal,
escreveu  que  o  “Bilac  jornalista  correspondeu,  sem  o  menor
desequilíbrio, ao Bilac poeta”150;  já Fernandes Costa, em discurso de
homenagem  pelo  falecimento  do  membro  da  Academia  de Letras,
lembra  que  “Olavo  Bilac,  como  todos  os  grandes  artistas  literários,
atingiu  notável  perfeição  ao  exercício  desses  dois  poderosos
instrumentos de comunicação com o público”151.

Em sua época, parece que não havia dúvida sobre sua importante
atividade  jornalística.  O  jornal  Gazeta  de  Notícias,  de  13/3/1900,
publicou  nota  sobre  a  viagem  para  a  Argentina  de  Bilac,  como
representante da imprensa brasileira, na qual se lê: “o notável jornalista
é mais do que ele próprio nos diz: não é uma esperança das letras no
Brasil,  mas  sim  uma  realidade;  um  talento  vigoroso  e  elástico  de
cronista contemporâneo que sabe brilhantemente dizer o que sente”. 152

A imprensa não só foi central na vida do autor, como também deu vazão
a uma obra diferenciada, já que, como afirmou Jefrey Needell, “em sua
escrita, Bilac mantinha uma dualidade. Na época, sua poesia já saíra de
moda na França, mas sua prosa estava bem no compasso das novidades”
153.  Dessa  forma,  se  o  parnasianismo  o  marcou  como  um  poeta
tradicional, sua extensa prosa colocou o autor no rigor do que estava em
voga. Nas palavras de Antonio Dimas,  Bilac por vezes sentia-se “mais à
vontade no perfil de jornalista que de poeta”. 154

149 DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista:ensaios. São Paulo: Imprensa Oficial
do Estado de São Paulo; Editora  da Universidade de São Paulo; Editora  da
Unicamp, 2006, p.124
150 MONTEIRO, Mario. Bilac e Portugal. Lisboa: Agência editorial brasileira,
1936, p.11.
151 Ata da sessão da ABL de 9.01.1919 -Documento transcrito da pasta Olavo
Bilac dos arquivos da Academia Brasileira de Letras.
152 Gazeta de Notícias,13/3/1900 -  Documento transcrito da pasta Olavo Bilac
dos arquivos da Academia Brasileira de Letras.
153 NEEDELL, Jeffrey. Belle Époque Tropical: sociedade e cultura de elite na
virada do século. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p.243
154 DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista:ensaios. Op. Cit.,, p.11



Como quase tudo em sua carreira, o início de sua trajetória como
jornalista trouxe um paradoxo: começou em São Paulo. Logo ele, que
amava  e  vivia  o  Rio  de  Janeiro  de  forma  intensa,  apaixonada.
Entretanto,  em 1887,  ao  tentar  se  formar  advogado  na  conceituada
faculdade do Largo de São Francisco, o jovem Olavo viu na imprensa
sua possibilidade de ganha pão.  Apesar de ser oriundo de uma família
de classe média, o estudante já não mais contava com mesada. O pai,
militar  e  cirurgião  ligado  à  monarquia,  rompeu  relações  e  ajudas
pecuniárias por não suportar ver o filho prodígio desistir da carreira de
médico, depois de longos cinco anos freqüentando o curso.  Em São
Paulo Bilac sente-se um “desterrado”, como afirma em carta ao amigo
Bernardo de Oliveira155,  na qual relata de maneira franca  sua vida de
jornalista na capital paulista: 

Tenho aqui trabalhado para todos os minutos. Um
inferno! Por falar em trabalho: receberás por estes
dias a Vida Semanário. Sabes o que é esse bicho?
Uma revista política d’aqui, que paga a teu pobre
amigo  algumas  miseráveis  dezenas  de  mil  réis
para que ele encha de (***) literário oito páginas
de cada número.  Vê que trabalho (***),  vê que
desgraça! Eu, eu que sempre odiei política, ver-
me obrigado a trabalhar n’um jornal de políticos
(...  )  mata-me  essa  necessidade  de  ganhar
dinheiro,  não  nasci  para  este  triste  ofício  de
literato  de  fancaria!(...)  não  sei  mais  de  onde
buscar material para tanta página, e os literatos de
aqui  são,  com  raras  exceções,  umas  furiosas
bestas, incapazes de escrever  duas linhas que se
possa ler.156

O descontentamento de Bilac  fica bastante evidente, um tanto
pelo ofício, mas muito pela cidade, onde não tinha amigos, nem a vida
boêmia que tanto prezava. Na mesma carta chega a escrever que “tenho

155 Bernardo é irmão de Amélia de Oliveira, que foi noiva de Olavo Bilac e, ao
que tudo indica, sua grande paixão. Ambos eram irmãos de Alberto de Oliveira,
poeta que ao lado de Bilac e Raimundo Correia formava a chamada  Tríade
Parnasiana.
156 Carta para Bernardo de Oliveira, datada de 2/7/1884. Documento transcrito
da pasta Olavo Bilac dos arquivos da Academia Brasileira de Letras. 



feito versos – que diabos haveria eu de fazer aqui? Muitos versos, mas
quase todos imperfeitos ainda e precisando de lima.”  Com tamanha má
vontade pela capital do estado vizinho, é compreensível que tenha feito
de tudo para voltara à sua “amada sebastianópolis”.  Foi assim que entre
1888 a 1889, voltou ao Rio de Janeiro, onde continuou a trabalhar como
jornalista,  empenhando-se nas campanhas abolicionista e republicana.
No primeiro ano do novo regime escreveu crônicas para o Correio do
Povo e, em 1890, trabalhou na Europa por um ano como correspondente
do Cidade do Rio: já era um jornalista profissional.  

Com a ascensão do “marechal de ferro” ao poder, o cronista que
retornou à atividade tão logo chegou ao Brasil, dirigiu fortes ataques ao
ditador,  através  de  textos  publicados  no  jornal  de  Patrocínio  e,
sobretudo,  em  O Combate,  fundado por  ele,  Lopes  Trovão e Pardal
Mallet.   “Parnasiano apenas na arte, Bilac teve forte atuação política
como  jornalista”157 e,  além de  publicar  artigos  atacando  o  governo,
participou  de  manifestações  populares  e  até  de  uma  tentativa  de
contragolpe em abril de 1892. Entre tantos, destacamos um exemplo de
texto em que ataca diretamente o governo: 

É  demais.  O  sr.  Floriano  tem-nos  roubado  os
Estados, a autonomia dos mesmos, o sossego, a
tranquilidade, o pão nosso de cada dia, a carne, o
jogo  das debêntures,  como diz  o  Tempo,  e  até
muitas  outras  coisas  mais.  A  banana  custa  três
vinténs - o que é um preço obsceno desde que se
trata de banana; e a laranja nem tem preço. Mas o
que  não  se  podia  sofrer  é  que  um  pêssego
aveludado como o sr. Custódio de Melo, porém
pequenino como o sr. Serzadello, se desse ao luxo
de custar uma fortuna, um tesouro, - 500 réis! É
demais!158

Como conseqüência de crônicas como essa e tantas outras, em
1892 foi  preso  por  quatro  meses  na  Fortaleza  da  Lage,  no  Rio  de
Janeiro.  Solto,  voltou ao ofício  e chegou a secretário de redação do
Cidade do Rio,  um posto  importante  na  carreira  que  exercia.  Nesse
157COSTA, Cristiane.  Pena de Aluguel:  escritores jornalista no Brasil  1904-
2004. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p50.
158 BILAC, Olavo. Vida fluminense.  O Combate. Rio de Janeiro, 15/02/1892
-texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional 



mesmo ano, entretanto, teve que se exilar em Minas Gerais, quando o
jornal de Patrocínio foi fechado pelo governo de Floriano Peixoto. O
exílio  não  o  fez  interromper  suas  atividades  de  jornalista:  enviava
crônicas para a Capital Federal, mandando notícias importantes como a
do lançamento da nova capital mineira, a primeira cidade projetada do
Brasil, Belo Horizonte.  

Voltou ao Rio de Janeiro em 1894, quando o estado de sítio – que
só atingia o Distrito Federal – foi levantado. Porém, mal desembarcou
na Central do Brasil e foi detido pela polícia de Floriano Peixoto. Como
resultado de sua volta precipitada, acrescentou no seu currículo mais
uma semana de cárcere. Ao total foram quatro as vezes em que esteve
preso, episódios que provavelmente colaboraram para sua declarada e
mal resolvida ojeriza à política.   É com sua característica ironia que
escreve uma crônica na qual relata como era perseguido pela polícia e
conta sentir-se mal ao  jantar na casa de um amigo, por saber que um
espião o esperava do lado de fora, um homem que "a polícia do sr. dr.
Martins Torres transformou em meu criado particular, solícito, pronto
sempre  a  acompanhar-me  ao  banho,  ao  almoço,  ao  jantar.”159   No
mesmo jornal O Combate, no qual assinava com pseudônimo na maioria
das vezes, deixou outro relato de sua oposição ao governo florianista:

O  sr.  chefe  de  polícia  enviou  a  todas  as
autoridades policiais uma circular curiosa. Trata-
se,  nem  mais  nem  menos,  de  prender  a  todo
aquele  que,  em  estado  de  embriaguez  se
apresentar em público. Prisão, auto de flagrante,
denúncia, processo. É bonito. Não há nada mais
feio  do  que  andar  a  gente  pelas  ruas,
cambaleando, aos encontrões com os lampiões da
esquina.  Depois,  como  o  sr.Floriano  Peixoto
manda todos os dias que os seus jornalistas digam
e jurem que todo o oposicionista é bêbado, -  a
circular do muito sóbrio senhor doutor Agostinho
Vidal  Leite  de  Castro,  é  uma  providência  bem
acanhada para dar cabo da oposição.  (...)  Eu já
espero  pela  pilhéria:  o  sr.  dr.  Vidal  dar-me-à
muito prazer se a endossar; eu estou em oposição,

159 BILAC, Olavo. Vida fluminense. O Combate. Rio de Janeiro, 31/01/1892
-texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  



eu  não  gosto  do  sr.  Floriano,  eu  não  creio  na
coragem do sr. Custódio: logo eu sou bêbado.160

Entretanto,  passados  os  primeiros  anos  conturbados  do  novo
regime,  Olavo  Bilac  conquistou  um  papel  de  destaque na  vida
intelectual carioca, trabalhando intensamente na imprensa. O jornalista
combatente e perseguido pela ditadura florianista saiu de cena e entrou,
junto com grande parte da intelectualidade da época, o defensor da Belle
Époque,  o  símbolo  da  vida  literária.  Não  manteve  suas  posição  de
oposição ferrenha ao governo, embora tenha mantido um tom crítico em
muitas de suas crônica e mostrado “desconforto em relação a alguns
aspectos das mudanças ou à perda de alguns antigos ideais e tradições.
Na maioria das vezes, porém, aceitavam a belle époque tal como ela se
apresentava”161, como afirma Jeffrey Needall. 

Para  acompanhar  as  transformações  de  um  país  que  se
modernizava,  Olavo  Bilac  encontrou  nas  páginas  dos  jornais  as
companheiras ideais para vivenciar um momento de mutação. Foi nelas
que defendeu seus temas preferidos como progresso, reformas urbanas,
hábitos da população, alfabetização e tudo mais que revelava de e em
sua “amada sebastianópolis”, lugar onde ninguém é “capaz de guardar
segredo por mais de vinte e quatro horas. Nós amamos o grande sol da
publicidade, o ar livre da divulgação.”162 E foi assim que divulgou seu
Rio  de  Janeiro  e  seu  pensamento  por  quase  duas  décadas,  sendo
chamado por Gilberto Freyre de  poeta-sociólogo163 por causa de suas
observações sobre a cidade –feitas em prosa, não em versos.

Entre centenas de títulos publicados na então Capital Federal e na
emergente São Paulo, os de maior destaque eram a A Gazeta de Notícia,
Jornal do Commércio, O Estado de S. Paulo, Correio Mercantil, Diário
do Rio de Janeiro, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, entre outros. Os
periódicos  ainda  disputavam  espaço  com  revistas  como  A  Semana,
Kosmos, Fon-Fon, Revista Ilustrada, A Careta e muitas mais.  Em quase
todos encontramos a colaboração do cronista.   Com seu “jornalismo
combativo  e  pragmático”,  como  descreve  Antonio  Dimas,   “O.B.

160 BILAC, Olavo. Vida fluminense. O Combate. Rio de Janeiro, 11/04/1892–
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  
161  NEEDELL, Jeffrey. Belle Époque Tropical.Op. Cit., p 260.
162 BILAC, Olavo. Chronica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 04/03/1900 -
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional
163 Citado por DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista:ensaios. Op. Cit., p.32.



desenvolveu extensa carreira como cronista, chegando a negligenciar,
em parte,  sua  atividade  como  poeta”.164 Conta  o  poeta  Gamaliel  de
Mendonça,  que havia convivido com Bilac, que o ouviu afirmar que
“inspiração é quebradeiras... Eu, de mim confesso: depois que comecei a
ter algum dinheiro, perdi um pouco a veia poética.” 165 Lembrando que o
poeta deixou escrito que não tinha “mais  tempo nem paciência para
andar a cata de rimas”, a frase bem pode mesmo ter sido dita.

Foi  este Bilac jornalista  que em sua trajetória  acompanhou as
mudanças no país. Quando o Brasil vivia a abolição da escravatura e a
proclamação da República, era boêmio e contestador. Nos atribulados
anos de implementação do novo sistema, foi contestador e político, no
auge da Belle Époque, foi um entusiasta. Era, sem dúvida, um homem
de seu tempo e “o trabalho que empreende, desta forma, afina-se com a
mais pura tradição da modernidade, compreendida por campo de tensões
e contradições”166. Ainda que se refira a João do Rio, contemporâneo e
companheiro da  Belle Époque, a afirmação de Carlos Capela poderia
muito bem ter sido formulado para a vida de Olavo Bilac, cuja carreira
foi  composta  de  diversas  facetas.   Transgressor  quando  jovem,
parnasiano  na  poesia,  polêmico  na  imprensa,  burocrata  no  serviço
público.  Um príncipe que inspecionava  escolas.   Ourives  na poesia,
produziu  obras  didáticas,  elaborou  reclames,  escreveu  na  imprensa,
realizou conferências.  O certo é que tinha como traço fundamental de
sua  personalidade  o  papel  de  comunicador,  deixando  um legado  de
quem dominou a escrita, absorveu e assumiu as posições e correntes de
sua  conturbada  época.  Com  uma  eloqüência  caracterizada  como
“irresistível” por Antônio Candido, o escritor era amado e idolatrado.

Em 1897 substitui  ninguém menos que Machado de Assis  na
crônica semanal do jornal  Gazeta de Notícias, de Ferreira de Araújo,
obtendo assim sua consagração na vida de jornalista.   Ainda que só
tenha  começado  a  assinar  a  coluna  a  partir  de  1903, o  “acento
pragmático” de suas crônicas é facilmente observado em todos os anos

164 DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista:ensaios.Op. Cit.,, p.46.
165 Jornal Meio Dia (suplemento literário)de 02/01/1942 -  Documento transcrito
da pasta Olavo Bilac dos arquivos da Academia Brasileira de Letras. 
166 CAPELA,  Carlos  Eduardo  S.  Um  rio  excelso,  o  rio  do  excesso.
DOMINGOS, Chirley; ALVES, Marcelo (orgs).  A cidade escrita – literatura,
jornalismo e modernidade em João do Rio.  Itajaí:  Universidade do Vale do
Itajaí, 2005, p. 157



da  colaboração,  como  comprovou  Antonio  Dimas167,  que  também
apontou para o tom informal, próximo e familiar que o escritor utilizava,
estando  aí  uma  pista  de  sua  cumplicidade  com o  leitor,  o  que  lhe
conferia extraordinária popularidade.  Esse mesmo tom é que uma das
principais características da crônica brasileira. Em biografia sobre Bilac,
Raimundo Magalhães pergunta e responde:  “Por que era Olavo Bilac
um cronista tão lido, tão comentado, tão apreciado? Pela variedade de
assuntos  de  que  se  ocupa  e  elegância  de  seus  escritos,  pela  boa
informação  que  veiculava  e  pelo  arejamento  de  sua  mentalidade
progressista e adiantada”.168

Dos  versos  idealizados  na  solidão  da  escrivaninha  à crônica
redigida  no  tumulto  da  redação  encontra-se  o  movimento  desse
intelectual, que sai de dentro de casa para observar as ruas, que vai do
livro  para  o  jornal,  dos  corações  partidos para as reformas  urbanas.
Segundo  Luís  Augusto  Fischer,  foi  nas  crônicas  que  Bilac  aderiu
completamente ao “ritmo frenético de seu tempo”  169.O homem que se
tornou  sucesso  de  público  aos  23  anos  com  seu  livro “Poesias”
praticamente  deixa  de  lado  o  fazer  poético170 para  dedicar-se  ao
jornalismo,  com a  naturalidade  de  quem observa,  constata,  absorve,
introjeta  e  registra  a  modernidade  incipiente.   Como  recentemente
analisou  Luis  Augusto  Fischer,  os  poetas  dessa  geração  foram
intelectuais ativos: 

Ao  poeta  proscrito  e  exilado  sobrepõe-se,  com
Bilac e seus pares, o poeta que intui sua função no
mundo moderno: o mundo da representação que,
um século depois de iniciar-se, chega flamante e
exacerbado a nossos dias. Na soleira desse nosso
mundo, inaugurado pelos eufóricos parnasianos da

167 DIMAS, Antônio.  Bilac, o Jornalista: ensaios. São Paulo: Imesp. 2006, p.
123
168  MAGALHÃES JR. Raymundo.  Olavo Bilac e sua época. Rio de Janeiro:
Ed. Americana, 1974, p.290
169 FISCHER,  Luís  Augusto.  Parnasianismo brasileiro:  entre  ressonância e
dissonância. Porto Alegre: Edipucrs, 2003. p.89
170 Depois do estrondoso sucesso de sua primeira publicação, em 1888, Bilac a
reedita aumentada em 1902 e lança um livro de poesias infantis em 1904.  Para
aquele que foi  considerado um ‘príncipe”  não é uma produção extensa.  Ao
longo da vida publica poemas em jornais, mas em pouca quantidade. Muitos
foram editado na obra póstuma “Tarde”.  



belle  époque  carioca,  o  poeta  é  o  escritor  que
reivindica  pagamento,  que  fala  da
profissionalização,  que  funda  associações  e
academias.  Em  uma  palavra:  gramscianamente
orgânico,  o  parnasiano é um escritor  que  vai  á
luta.  Trabalha e teima e lima e sofre e sua não
apenas nos catorze apertados versos de um soneto,
mas sobretudo no nada estéril turbilhão da rua. 171

Essa  geração,  que  foi  levianamente  taxada  de  boêmia,
experimentou como nenhuma outra esse sentimento de urgência diante
da aceleração da história e do fascínio do progresso. Na tentativa de
construir  o  que  Coelho  Netto  chamou  de  “cidade  ideal  de  nossos
sonhos”,  esses intelectuais tiveram que dissipar  a euforia seguida de
decepção  dos  anos  imediatamente  após  a  abolição  da  escravatura  e
proclamação da República, atribuindo para si a tarefa nada simples de
mostrar à população como era ser culto e civilizado – certamente uma
cultura e uma civilização como desejavam, mas nem por isso uma tarefa
menos importante. No caso de Bilac “ sua função na equipe de Pereira
Passos  não  era  mera  conveniência,  mas  uma  forte  coincidência  de
interesses  ideológicos”  172,  já  que  era  um  patriota  progressista  que
acreditava que a implementação de uma cultura civilizada, o que levaria
à consolidação da modernidade nascente, seria a solução de todos os
males.  É esclarecedor o desabafo de  Coelho Netto: “Que diabos! Pois
então esse povo há de viver eternamente chafurdando na ignorância?”.173

Olavo Bilac tomou a tarefa  a sério  e a levou para toda vida,
tornando-se uma síntese de sua classe, de seu grupo, de sua época, de
sua cidade, justo no momento que a imprensa se consolidava como meio
de  comunicação  de  massa,  afirmando-se  como  veículo  social  e
informativo.   Ao se deixar levar durante quase 20 anos pela vida de
imprensa, Olavo Bilac definiu seu nome e seu lugar como intelectual
participante, distante da “torre de marfim”, que não raro freqüentou com
sua poesia.  O jornalista foi um dos mais atuantes exemplos da categoria
de  escritores  jornalistas  e  deixou  preciosos  testemunhos  da  vida  de

171FISCHER, Luís Augusto. Parnasianismo brasileiro. Op.Cit. p.8.
172 NEEDELL, Jeffrey. Belle Époque Tropical. Op. Cit., p 235.
173 Citado  por  :  CUNHA,  Maria  Clementina  Pereira.  Ecos  da  Folia:  uma
história social do Carnaval carioca entre 1880 e 1920. São Paulo: Companhia
das Letras, 2001. p.247



imprensa de então, como neste em que enaltece o trabalho jornalístico e
compara a redação a uma colméia: 

Logo de manhã, ao primeiro raio tépido do sol, sai
o  bando  das  abelhas  espertas,  encarregadas  de
recolher a messe dos fatos e das notícias. Ainda a
cidade  está  mal  acordada,  num  atordoado
estremunhar, e já os reporters açodados fazem um
inventário da vida geral, dão balanço aos casos da
véspera,  surpreendem  nos  segredos  da  política,
devassam  o  mistério  das  secretarias,  correm
hospitais e enxovias, forçam a entrada de todas as
casas,  sondam  os  sonhos  dos  que  ainda  estão
dormindo, seguem os primeiros passos dos que já
se levantaram, apanham no ar o pensamento dos
que governam,  põem em pratos limpos as mais
complicadas reservas,  espiam os mais  recatados
escaninhos, - e, quando voltaram à colméia, vêm
carregadas de provisões abundantes de boas e de
más notícias, de casos alegres e de casos tristes,
de cenas de comédias e de cenas de tragédia.174

Dessa imprensa de casos alegres e de casos tristes, muito mais
que  dos  cargos  públicos,  é  que  obteve  seus  recursos econômicos
permanentes. Jornalista de crônicas diárias ou semanais, acompanhou e
testemunhou  a  transformação  das  tediosas  folhas  doutrinárias  nos
primeiros  jornais  modernos;  a  aparição  da  informação  gráfica
‘ameaçando’ a palavra escrita; a irrupção toda poderosa da notícia com
o labor das agências informativas; o surgimento do critério de novidade
e do sensacionalismo a qualquer preço. Chegou inclusive a perceber o
ofuscamento  crescente  do  escritor  pelo  novíssimo  especialista  que
surgia, o repórter, uma figura nascida do jornalismo norte-americano.
Mais  do  que uma profissão,  o jornalismo  era uma paixão de Olavo
Bilac,  como descreveu em texto  que lembrou como se desenrolaram
suas atividades na imprensa:

Um  pobre  rabiscador  de  crônicas  principia  a
escrever  uma  seção  diária,  numa  folha,  por

174 BILAC, Olavo. A colmeia do jornal. A Notícia, 17/10/1903. In:SIMÕES JR,
Álvaro Santos (Org.). Registro. Op. cit.,, p. 193



necessidade  ou  por  desfastio;  dentro  de poucos
meses, já a escreve por gosto; e dentro de menos
de  dois  anos,  escreve-a  por  paixão  –  por  uma
dessas paixões que são feitas ao mesmo tempo de
amor e de hábito, de prazer e de vício, de revolta e
de ciúme, - cativeiro voluntário, que o cativo às
vezes amaldiçoa, mas do qual não se quer libertar.
175

Esse escravo de sua paixão somente abandonou a profissão em
1908 e, ao que tudo indica, por causa de duros comentários publicados
na mesma imprensa que tanto ajudara a construir desde seu cativeiro. O
motivo  da  saída,  nunca  assumido  pelo  jornalista,  parece  ter  sido  as
críticas recebidas por causa da sua tentativa de montar uma agência de
notícias,  com empréstimo do governo brasileiro,  concedido graças  à
influência  de  seu  amigo  Barão  do  Rio  Branco.   Para  colocar  em
andamento a Agência Americana, Bilac recebeu vinte e sete contos de
réis do governo, junto com  seus sócios: o italiano Alfredo de Ambris e
Martins  Fontes,  quem  conta  esta  história.176A  Agência  chegou  a
funcionar por curto período e tinha como objetivo informar os homens
de negócios do Brasil  sobre as cotações da bolsa de Londres, Paris e
Nova York. 

Para operacionalizar  a Agência,  que também contava com um
serviço permanente de propaganda dos produtos brasileiros, Bilac criou
códigos utilizando termos da mitologia grega.177 Em livro de “crônicas
poéticas biográficas” Martins Fontes relembrou que o plano era imenso
e foi totalmente executado por Bilac, de forma “admirável”, motivo pelo
qual  “todos  ainda  se  recordam  em  Santos  das  vantagens  da  nossa
agência. Nunca houve serviço tão rápido, tão exato, tão minucioso, tão
bom"178.   Entretanto,  ao  ser  chamado  de  “picareta”  e  “mordedor
ministerial” devolveu a quantia e abandonou o negócio. Ao comentar
sobre o  fato,  o  biógrafo  Raymundo Magalhães  transcreveu  parte  do

175 BILAC, Olavo.  Anviersário d’A Notícia  .A Notícia., 17/09/1906. SIMÕES
JR, Álvaro Santos (Org.). Registro. Op. cit., p.405. 
176 FONTES,Martins. O collar partido.  Santos: Editora B. Barros e Cia, 1927.
177 PONTES, Eloy. A vida exuberante deOlavo Bilac. Rio de Janeiro: Livraria
José Olympio Editora, 1944, p.593.
178 FONTES,Martins. O collar partido.  Op. Cit., p. 233.



artigo  O  segundo  Olavo  Bilac,  de  João  do  Rio,  que  relembrou  o
episódio:

Devia  ser  uma  obra  ajudada  pelo  governo,
claramente, como as congêneres de outros países
o  são.  Mas  como  convencer  a  mediocridade
perversa? O primeiro subsídio, dados sem meios
indiretos, causou o ataque (...) Eram vinte e sete
contos.  Bilac foi ao Ministério e, contra a vontade
do ministro,  restituiu a  importância,  passando a
outras mãos a agência. Havia jornais a atacá-lo.
Bilac disse-me um dia: ‘  – Nunca mais escrevo
em  jornais’.  E  passou  dez  anos  e  morreu  sem
escrever para jornais. 179

Daquele  momento  em  diante  voltou-se  ainda  mais  para
conferências  e,  a  partir  de  1915,  empreendeu junto  com o Exército
Brasileiro uma forte campanha nacionalista, com a qual viajou pelo país
propagando  ideais  patrióticos.  Era  já  um  intelectual  mais  do  que
consagrado e mantinha sua fama de grande poeta em todo solo nacional,
ainda  que  pouca  poesia  publicasse  por  essa  época.  De  sua  obra
jornalística, quase nada reuniu em livro, mais exatamente apenas três
volumes:  Chronicas  e  novellas  ,  de  1894180;  Crítica  e  Fantasia,  de
1906181;  Ironia e Piedade, de 1916. Nos dois últimos deixa clara sua
intenção de  “dar  mais  um pouco de  duração  à  vida  efêmera  desses
trechos da minha ironia e da minha piedade, atirados dia a dia à agitação
do  trabalho  jornalístico”182,  mas  não  que  pretenda  salvar  do
esquecimento  “  a  que  foram fadadas  logo  ao  nascer,  essas  paginas
fúteis”: o que ele deseja “é prolongar um  pouco mais a sua existência

179 RIO,  João  do.  Ramo  de  Louro.  Aillaud  e  Bertrand,  p.  183.  In:
MAGALHÃES JR. Raymundo. Olavo Bilac e sua época. Op. Cit., p. 318.
180 O volume traz crônicas sobre Minas Gerais, escritos no período que o poeta
esteve lá exilado,  sendo que no primeiro  texto conta como foi sua prisão e
conseqüente fuga para o estado vizinho, além de cinco novelas curtas reunidas
sob o nome As noites de Jacques.
181 Em nota introdutória o autor explica que neste livro traz alguns capítulos de
Chronicas  e  novellas,  que  está  esgotado,e  artigos  de  “crítica  ou  fantasia”
publicadas em jornais.
182 BILAC, Olavo. Ironia e Piedade. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1916, p.
11.



fugaz, passando-as do jornal para o livro. A ambição é modesta...”183. A
preocupação com a fugacidade de seus escritos perpassou toda carreira
jornalística de Olavo Bilac e é em um dos seus anos mais produtivos que
deixa este belo testemunho:

Quanta cousa tenho  deixado por  aqui,  -  quanto
sonho vago,  quanta palavra  alegre ou magoada,
quanta  sincera  piedade  e  quanta  ironia  mal
contida, - na contínua contradição deste trabalho
diário, que se desfaz e desaparece mais facilmente
do  que  as  pegadas  de  um caminhante  sobre  a
neve!  Só  Deus  sabe,  porém,  se  tudo  isso  se
perdeu. Talvez algum dia, nas linhas que a minha
fantasia  tem  derramado  por  aqui,  alguma  alma
tenha achado um pouco de consolo e de prazer. E
isso  basta  para  que  a  minha  pena  continue  a
escrever  e  para  que  meu  espírito  continue  a
sonhar.184

Essa pouca confiança na durabilidade de seus textos – que hoje
sabemos  foi  um  grande  erro,  não  só  por  seu  conteúdo,  mas  pela
qualidade  e  atualidade  de  sua  escrita  –  leva  a  pensar  que  Bilac
acreditava que suas crônicas fossem mesmo “poeira tênue da história”,
como se referiu a seus escritos, mas nunca por não reconhecer em vida a
profissão. Para Bilac, os homens não podem mudar de ofício como as
serpentes de pele e, por isso, quem foi jornalista, morre como tal. Na
introdução de seu primeiro livro de crônicas, com a falsa modéstia que
muitas vezes utiliza, pede que o público, para fazer-lhe justiça, o tome
com a despreocupação de quem lê os artigos de um jornal, lembrando-se
que este é “livro de um jornalista”. Ali também dá mostras de que seu
olhar crítico  e certeiro está  sempre presente,  ao reunir  os textos por
acreditar  “ que seria interessante reunir esses trechos de prosa, escritos
ao correr da pena, sob a impressão do momento, em épocas diversas,

183 BILAC, Olavo. Crítica e Fantasia. Lisboa: Editora de A. M. Teixeira, 1904,
s/n.
184 BILAC, Olavo.  Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 02/08/1903.
In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.1. op. cit., p.578



fixando crises da vida intelectual  e moral  de uma grande cidade”185.
Mais de um século depois, agradecemos. 

185Crítica  e  Fantasia. Lisboa:  Editora  de  A.  M.  Teixeira,  1904,  s/n  (nota
introdutória)



OS CENÁRIOS

1.3UMA TÃO EXTRAORDINÁRIA MUDANÇA NOS HÁBITOS DA
POPULAÇÃO  - PARIS, A CIDADE IDEAL

No musical infantil  Os Saltimbancos, inspirado no famoso conto
Os músicos de Bremen, dos irmãos Grimm, quatro animais fogem de
seus donos e se unem para chegar à cidade. Uma das mais belas canções
do  espetáculo,  todo  ele  traduzido  e  adaptado  para  o português  por
ninguém menos do que Chico Buarque de Holanda, mostra que  durante
o caminho o jumento – o mais  sábio do grupo -   percebe que seus
companheiros imaginam uma cidade que não existe. Com o título de
Cidade Ideal,  a música revela que  a galinha idealiza uma cidade com
minhocas no meio do asfalto, enquanto a gata pensa que terá comida
disponível em todos lugares e o cachorro, mais sonhador, quer uma rua
sem carros e com muitos postes. Entre os sonhos, um coro afirma que
“deve  ter  alamedas  verdes  a  cidade  dos  meus  amores”.  O jumento,
entretanto, que é “velho, velho e sabido”, tem consciência de que “a
cidade é uma estranha senhora que hoje  sorri  e amanhã te  devora”.
Ainda que seja ‘apenas’ uma canção infantil,  a letra mostra de forma
clara  uma das maiores  contradições da modernidade:  cidade  ideal  x
cidade real. 

Inerente  à  sua  própria  formação,  a  cidade  é  um  lugar  de
contrastes, onde oportunidades e desiluções convivem lado a lado. É em
busca dessas oportunidades que muitas pessoas fazem como os animais
músicos e vão para sua ‘cidade ideal’. Não é por acaso que, na fábula, os
animais se dirigem a Bremem,  uma cidade ‘livre’186 onde o feudalismo
já havia sido substituído pelo capitalismo desde o século XIII. Com a
consolidação  do  capitalismo  e,  sobretudo,  com a  efetivação  da  vida
urbana,  os seres humanos mudaram seus hábitos e práticas, fazendo da
urbe  o  palco  da  modernidade,  lugar  de  seus  sonhos  – e  de  suas
frustações. 

186Bremen  foi  uma das cidades participantes  da  Liga  Hanseática,  aliança de
cidades mercantis, dominadas pela nascente burguesia em fins da Idade Média e
começo daIdade Moderna.  De início com caráter essencialmente econômico,
desdobrou-se posteriormente numa aliança política.



Foi  notadamente  no  início  do  século  XIX  que  o  homem se
defrontou pela primeira vez com a cidade como algo portentoso. Não
apenas por ser o palco de duas das mais intensas experiências modernas
- a máquina e a revolução -  mas também por causa da majestade do
cenário. É quando se consegue ver as cidades com a imponência natural
das florestas, despenhadeiros e mares,  com as feições dos infinitos e
eternos horizontes, que se tem um verdadeiro paisagismo urbano. Este
espanto – o choque da modernidade – reforça tanto a possibilidade de
profunda alienação quanto a sublime intensidade.187

Ainda que ocorra de forma desigual entre os países, é sobretudo
na virada dos séculos XIX para XX que vida urbana se consolida de
forma mais acentuada em todo ocidente – e aí se congregam diversos
elementos negativos e positivos. Saudada pela grande maioria como o
ápice do progresso humano, a vida citadina também encontrou críticos,
que não foram poucos. De todas as maneiras, não passou desapercebida
por aqueles homens e mulheres que rompiam com modos de vida há
séculos arraigados. Os entusiastas eram maioria, como se pode ver num
artigo de 1908, escrito pelo arquiteto alemão August Endell,  quase que
alegoricamente   intitulado  Beleza  da  Metrópole:  “Força  inventiva,
pertinácia audaz, coerência admirável, síntese de projetos audaciosos e
trabalhos individuais esmerados – tudo isso plasma ao nosso redor um
mundo  tão  rico  e  tão  cheio  de  vida  que  nenhuma  época  jamais
conheceu”.188

Ao tornar-se centro das atenções, a cidade também se configura
como lugar de sentidos e, assim, de pesquisas quase inumeráveis. Entre
os  mais  destacados  teóricos,  a  figura  de  Walter  Benjamin  é  nome
obrigatório quando o objeto de estudo é a cidade e tudo que a contém -
ou que nela está contido. Entretanto, como nos explica Beatriz Sarlo,
“Benjamin não se dedicou a estudar cidades porque fosse um tema da
moda.  Procurou  sentidos  e,  naturalmente,  encontrou  a  cidade  como
cenário”189. A estudiosa argentina mostra que tanto Moscou como Paris
entraram na vida de Walter Benjamin por outros motivos, sendo que a

187 PEIXOTO,Nelson  Brissac.  Paisagens urbanas.  3ªed.  São  Paulo:  Editora
Senac; Editora Marca D’Água, 1996. p. 228
188 Citado  por:  FABRIS,  Annateresa.  Fragmentos  urbanos:  representações
culturais. São Paulo: Studio Nobel, 2000. p. 69
189 SARLO,  Beatriz.  Paisagens  Imaginárias:  Intelectuais,  Arte  e  Meios  de
Comunicação. Tradução Rubia Prates e Sérgio Molina. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 1997. p. 99



capital francesa se mostrou muito mais do que uma cidade para o crítico
alemão:

Paris vai se impondo a ele, ao longo dos anos, por
causa de suas passagens, por um lado, e da sua
visão  do  capitalismo,  por  outro.  Ele  não  vai  a
Paris para encontrar uma cidade como unidade de
análise.  Pelo  contrário,  Paris  vai  até  Benjamin
porque  ela  é  um cenário  cultural  indispensável
para entender algo que não é Paris ou que, pelo
menos, não é só Paris.190

A escolha  de  Walter  Benjamin  por  Paris  como  “a  capital  do
século XIX” deu-se porque a cidade concentrou movimentos artísticos e
econômicos inovadores, que materializaram as imagens de sonho que o
filósofo perseguia para entender como a ilusão da novidade incidia na
moda e em todas mercadorias durante  a ‘pré-história’ do século XX.  E
foi Paris, sobretudo, a cidade que cristalizou em seu interior as grandes
mudanças  que  marcaram  a  modernidade.  Palco  de  insurreições,
exposições e reformas urbanas, a capital francesa viveu uma experiência
única na configuração da nova vida moderna. 

No século XIX Paris era a segunda cidade mais industrializada da
Europa, atrás somente de Londres e, como lá, havia sofrido aumento
populacional  significativo.  Após um golpe de estado,  Luis  Napoleão
Bonaparte intitula-seimperador, assume o comando do Estado em 1852
e  decide  reformular  Paris  para  que  se  sobreponha  ao que  tinha
conhecido na capital inglesa, que por essa época já contava com grandes
parques e redes de saneamento. Para tanto, Luís Napoleão encontra no
urbanista Georges Haussmann o homem capaz de dirigir as reformas,
que  “edifica para os novos ricos e nababos (afastando do centro os
operários) a Paris, capital do século XIX, a Cidade-Luz iluminada a gás”
191.  É assim que, de 1854 a 1858,  o Barão  Haussmann aproveita o
período  mais  autoritário  do  governo  para  dar  início ao  projeto  que
mudaria  radicalmente a cidade e a vida de seus habitantes.

190 Idem, ibdem.
191 MEYER, Marlise. Folhetim. Folhetim: uma história. São Paulo: Companhia
das Letras, 1996, p.88.



Milhares  de  famílias,  que  trabalham no  centro,
dormem  à  noite  na  periferia  da  capital.  Esse
movimento  se  parece  com  a  maré;  vê-se  pela
manhã, o povo descer  até Paris  e,  à  tarde,  essa
mesma  onda  popular  voltar.  É  uma  triste
imagem... Acrescentai... que é a primeira vez que
a  humanidade  assiste  a  um  espetáculo  tão
desolador para o povo192. 

O  impacto  desta  reconfiguração  pode  ser  sentido  através  das
palavras dos historiadores Dubech e d’Espenzel ao afirmarem que “ a
centralização,  a  magalomania  criaram  uma  cidade  artificial  onde  o
parisiense, traço essencial, não se sente mais em casa”193.  A alta dos
alimentos e dos aluguéis, o desemprego periódico, o rodízio de mão-de-
obra  do qual  não  escapam as  mulheres  e  as  crianças,  as  péssimas
condições de trabalho, a expulsão do operário para o subúrbio são as
principais condições que fazem com que Paris seja “cortada em duas: a
cidade do luxo e a cidade da pobreza.”194 A extensão e profundidade das
reformas foram realmente colossais e tinham objetivo  nada modesto:
transformar Paris  na cidade mais importante do mundo.  Até 1870 são
demolidos  prédios,  abertas  ruas,  criadas  áreas  verdes,  restauradas
fachadas,  erguidos  prédios  e  estações  de  trem,  construídas  redes  de
saneamento básico,  monumentos  e parques,  fazendo desaparecer  –ou
pelo menos esconder - sob escombros a Paris medieval.  

No tempo de Haussmann, eram necessárias novas
vias, mas não necessariamente as novas vias que
ele construiu... Eis o primeiro aspecto que choca
em sua obra: o desprezo da experiência histórica.
Haussmann faz de Paris uma cidade projetada e
artificial,  como no Canadá ou no Faroeste...  As
vias  de  Haussmann  muitas  vezes  não  têm
uitlidade e não possuem nunca beleza.  A maior
parte são traçados surpreendentes que partem de
não importa onde, para terminar em parte alguma,

192 Granveau,A.   L’Ouvrier  Devantt  la  Societé,  Paris,  1868,  p.  63  (Les
logements à Paris).In; BENJAMIN, Walter.Passagens. Op. Cit., .p.176
193DUBECH;  D’Espenzel.Histoire  de  Paris.  Paris,  1926,  pp.427-428.In;
BENJAMIN, Walter.Passagens. Op. Cit.,.p.169
194 MEYER, Marlise. Folhetim. Op. Cit.,, p.89.



derrubando tudo em sua passagem, ao passo que
bastariam  alguns  desvios  para  conservar
lembranças preciosas...195

Foi  nesta  cidade  remodelada  que,  quase  um  século  depois,
Benjamin  encontrou  vestígios,  seja  nas  construções, nos  livros  e  na
própria maneira de viver de seus habitantes,  que permitiram estudar a
vida  urbana  moderna  através  de  seus  rastros.  O  projeto  do  Das
Passagen-Werk  é  a  prova  concreta  desse  processo,  cujas  anotações
giraram em torno da cidade, de seus habitantes e de como viviam. Os
fragmentos nos falam de diversos espaços e pessoas que fizeram com
que Paris fosse a cidade símbolo de toda uma época. 

O próprio  título  da obra,  inicialmente  chamado pelo autor  de
‘livro de Baudelaire’, remete a um espaço parisiense por excelência, as
famosas  galerias  – as passagens.  Foi  no interior  desses espaços que
nasceu o culto do consumo de bens materiais como forma de se obter
felicidade  e realizações,  um sonho possível  para  as massas  urbanas.
Foram os resíduos do nascimento  desse mundo de sonho que Benjamin
reconheceu nas galerias de Paris e motivo pelo qual concentrou seus
estudos a partir dali.  Com ponto de partida nas passagens parisienses o
filósofo alemão (nos)embarca numa vertiginosa viagem pelas vias da
modernidade. 

Na  época  em  que  Benjamin  chegou  a  Paris  as  passagens  já
haviam sido  banidas  da  vida  da cidade,  sobrando poucas  que ainda
funcionavam. Entretanto, sobreviviam como ruínas de um passado que
ainda não havia ido embora. Através de seus caminhos o historiador
percorria as primeiras expressões do mundo industrial, da sociedade de
consumo,  da vida  moderna em si,  na busca de uma “assinatura”  do
século  XIX196.   Tal  firma  é,  sem dúvida,  a  do  fim  da  experiência,
conceito chave dos estudos de Walter Benjamin sobre a modernidade.

O filósofo alemão certamente teve como uma das bases de suas
pesquisas  a  obra  de  seu  conterrâneo  Georg  Simmel  que,  entre  seus
muitos estudos que analisam sociologicamente a vida moderna, redigiu
em 1903 o antológico A metrópole e a vida mental. Nesse texto, um dos
primeiros  a  refletir  teoricamente  sobre  a  experiência  extremamente

195DUBECH;  D’Espenzel.Histoire  de  Paris.  Paris,  1926,  pp.424-426.  In:
BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p.173
196 TIEDEMANN, Rolf.  Introdução à edição alemã (1982).  In: BENJAMIN,
Walter. Passagens. Op. Cit., p. 25



radical e recente da vida na cidade grande, o sociólogo busca observar
como a vida urbana age nos indivíduos e como esses se acomodam
frente às forças externas, para “preservar a autonomia e individualidade
de sua existência em face das esmagadoras forças sociais, da herança
histórica, da cultura externa e da técnica da vida.” 197 Esse parece ser um
dos embriões da teoria benjaminiana do fim da experiência e do choque.
Ainda que sem essas palavras, Simmel   é muito claro ao afirmar que:

A razão  mais  profunda,  entretanto,  pela  qual  a
metrópole  conduz  ao  impulso  da  existência
pessoal  mais individual - sem embargo de quão
justificada  e  bem  sucedida  -  parece-me  ser  a
seguinte: o desenvolvimento da cultura moderna é
caracterizado  pela  preponderância  do  que  se
poderia  chamar  de  o  'espírito  objetivo'  sobre  o
'espírito subjetivo'. (...) o indivíduo se tornou um
mero elo entre uma enorme organização de coisas
e  poderes  que  arrancam  de  suas  mãos  todo  o
progresso,  espiritualidade  e  valores,  para
transformá-los de sua forma subjetiva na forma de
uma vida puramente objetiva. 198

Em suas investigações Benjamin analisa a questão da perda da
experiência  na  vida  moderna  e  urbana  e,  por  conseguinte,  o
recrudescimento  do  choque  quando  a  experiência  se  transforma  em
vivência.  Aos estarem alijados da experiência através do novo modo de
produção material e  transmissão de conhecimento, no qual “la memória
es  substituida  por  respuestas  condicionadas,  el  aprendizaje  es
reemplazado por la instrucción mecánica, la habilidad por la repetición”
199, os homens modernos são explorados não só economicamente, mas
também cognitivamente. Nesta nova ordem  não há mais espaço para a
experiência, dada a valorização do técnico em detrimento do humano,  o

197 SIMMEL,  Georg.  A  metrópole  e  a  vida  mental.  In:  VELHO,Otávio
Guilherme (Org).O fenômeno urbano. Op. Cit.,, p. 11.
198 Idem, p. 23.
199BUCK-MORSS, Susan. La ciudad como mundo de ensueños y catástrofes.
In: ANTELO, Raúl et al (orgs).  Leituras do Ciclo. Florianópolis: ABRALIC;
Chapecó: Grifos, 1999. p.279



que atrofia  o “sujeito” da experiência, aquele que “é sobretudo onde
têm lugar os acontecimentos”.200

Quando  a  experiência  dá  lugar  à  vivência,  o  choque  aparece
como forma de proteção, um escudo com o qual é possível  tentar se
defender da conturbada vida moderna.  O choque é apresentado como
uma  vivência  corriqueira  da  rua  moderna,  não  apenas pelos
acotovelamentos e esbarrões, mas sim e muito mais pelas constantes e
bruscas interrupções que fragmentam a percepção. É nessa linha que
Olavo Bilac aponta - anos antes da elaboração da teoria benjaminiana e
muitos  quilômetros  além-mar  –  ao  relatar   como  as  pessoas
transformam-se  em espectros  dentro  deste  contexto  da  modernidade
urbana: “Alma penada é toda a gente nesta ansiedade de hoje. – perdida
em conflitos, em raptos, em rebeliões, em pavores. A gente apalpa-se, e
não sente o próprio corpo;  fala, e não ouve a própria voz; anda, e não vê
a própria sombra.”201

Nessa  nova  vida,  fragmentada,  os  olhares  constantemente
lançados  em  todas  as  direções  pelos  transeuntes  atendem
predominantemente  a  funções  de  segurança,  buscam  proteger  a
integridade da consciência  do excesso de  estímulos  provocados pelo
entrecruzamento de tantas relações e significados, impressos nas coisas
e na multidão.  A dinâmica do choque nas grandes cidades mudou e
perturbou  os  tradicionais  padrões   de  percepção,  transformando
radicalmente  a  experiência  e  fragmentando  desencadeando  a
comunicação do homem moderno.

Como exemplo, Benjamin usa a imagem do esgrimista desenhada
por Baudelaire, que pode ser decifrada como a de alguém que desfere
golpes para abrir caminhos através dessa multidão, na busca pela presa
poética.  Para Benjamin,  o  poema citado nos informa sobre a  íntima
relação existente em Baudelaire entre a imagem do choque e o contato
com as massas urbanas. E, ainda, define como devemos entender tal
massa: “Não se pode pensar em nenhuma classe, em nenhuma forma de
coletivo estruturado. Não se trata de outra coisa senão de uma multidão
amorfa de passantes, de simples pessoas nas ruas.”202

200 LARROSA B., Jorge. Notas sobre a experiência e o saber da experiência.
Op. Cit.,p.24.
201 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 25/09/1898 –
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional
202 Citado por: BENJAMIN, Walter.  Charles Baudelaire : um lírico no auge
do capitalismo. Op. Cit.,p. 113



A  cidade  dos  últimos  dois  séculos,  que  moldou  uma  nova
percepção do espaço e do tempo, propiciou o aparecimento da massa,
dessa multidão, um personagem absolutamente novo e que foi ressaltado
em livros e telas dos artistas mais afinados com seu (novo) tempo.  “A
multidão - nenhum tema se impôs com maior autoridade aos literatos do
século XIX” afirma Walter Benjamin na primeira linha da seção V do
texto Sobre Alguns Temas em Baudelaire203.  No Passagens, o filósofo
destaca vários fragmentos que falam desse tema recente na história da
humanidade, como a observação do poeta Paul Valéry de que “nunca
experimentei tamanha solidão, e misturada com orgulho e angústia.”204,
ao comentar sobre a  multidão em Londres. Também não poderia faltar,
evidentemente,   a  descrição de Proust  em seu  Em Busca do Tempo
Perdido:

Todas essas pessoas que andavam sobre o dique,
balançando o corpo como se estivessem no convés
de um navio (...) e que, fingindo não ver as outras
pessoas  para  mostrar  que  não  se  preocupavam
com elas, espiavam, porém, aquelas que andavam
ao seu lado ou vinham em sentido inverso para
não  correrem  o  risco  de  se  chocarem,  batiam
contra  elas,  seguravam-se  nelas,  porque  tinham
sido reciprocamente o objeto da mesma atenção
secreta, disfarçada sob o mesmo desdém aparente;
o amor – consequentemente o temor – da multidão
sendo um dos mais poderosos estímulos em todos
os  homens  seja  porque  procuram  agradar  aos
outros ou impressioná-los, seja para lhes mostrar
que os desprezam. 205

É assim que pela primeira vez que a literatura tem um público
amplo,  seus  ‘clientes’  no  novo  negócio  que  se  instala  junto  com o
capitalismo. Vitor Hugo é o escritor mais famoso e o primeiro a dirigir-

203 BENJAMIN,  Walter.  Charles  Baudelaire  :  um  lírico  no  auge  do
capitalismo. Op. Cit., p. 114.
204 VALÉRY,  Paul.  Choses Tues.  Paris,  1930.  pp.122-124.  In:  BENJAMIN,
Walter. Passagens. Op. Cit., p. 497
205 PROUST, Marcelo.  À l’Ombre des Jeus Filles en Fleurs, vol. III,  Paris,
p.36 (À la Recheche du Temps Perdu, I, pp.788-789). In: BENJAMIN, Walter.
Passagens. Op. Cit., pp. 497-498



se à multidão em títulos como Os Miseráveis (1862) e Os trabalhadores
do Mar  (1866).  É o único a competir com o folhetim de Eugène Sue,
mestre do gênero e autor de Os mistérios de Paris, publicado entre 1842
e 1843 no Journal des Débats, livro criticado pelo jovem Marx. Eugène
Sue e seus mistérios se transformaram num dos primeiros best-sellers da
era industrial, tornando-se um modelo ficcional para muitos escritores,
abordando  as  desventuras  de  uma  pobre  menina  rica  no  submundo
parisiense. Sue defendia aqui a caridade e a ação individual, sem ter de
alterar-se a ordem social: basta que o herói seja um super-herói  e os
pobres  terão  consolo.  Por  isso  Marx  e  Engels,  no  livro  A sagrada
Família (1845), censuram Sue severamente. É o mesmo Engels que no
texto Situação da Classe Operária na Inglaterra descreve a massa do
proletariado em Londres: 

Uma cidade como Londres, onde se pode vagar
horas a fio sem se chegar sequer ao início do fim,
sem se encontrar  com o  mais  ínfimo  sinal  que
permita  inferir  a proximidade do campo, é algo
realmente singular. (...) Mas os sacrifícios...  que
isso custou só mais tarde se descobre. Quando se
vagou  alguns  dias  pelas  calçadas  das  ruas
principais...  só  então  se  percebe  que  esses
londrinos tiveram de sacrificar a melhor parte de
sua humanidade para realizar todos os prodígios
da civilização. (...) O próprio tumulto das ruas tem
algo de repugnante,  algo que revolta  a natureza
humana. (...)  Passam correndo uns pelos outros,
como  se  não  tivessem  absolutamente  nada  em
comum,  nada  a  ver  uns  com  os  outros;  e,  no
entanto, o único acordo tácito entre eles é o de que
cada um conserve o lado da calçada à sua direita
(...)  Essa  indiferença  brutal,  esse  isolamento
insensível  de cada indivíduo em seus interesses
privados,  avultam  tanto  mais  repugnantes  e
ofensivos  quanto  mais  estes  indivíduos  se
comprimem num exíguo espaço206.  

206 Citado por: BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire : um lírico no auge do
capitalismo. Op. Cit., pp. 114 - 115



Engels,  que  vinha  de  uma  Alemanha  provinciana,  sente
desagrado ao perceber-se afetado pela multidão,  e daí observá-la ‘de
fora’. Já, como nos explica Benjamin, “em Baudelaire a massa é de tal
forma intrínseca que em vão buscamos nele a sua descrição”207. Por isso
Baudelaire é o grande poeta da modernidade, pois se confunde com a
multidão, ao mesmo tempo consegue ter distância crítica para observá-
la.   O  filósofo  alemão  nos  diz  que  Hugo  era  mestre  de  ‘afrescos
urbanos’, mas que  Baudelaire não descreve nem a população, nem a
cidade.  De forma  sutil  perpassa  uma  imagem na  outra,  trazendo  a
multidão da cidade grande, de sua Paris, em todos os textos. 

Benjamin contrapõe Auguste Barbier, poeta francês que inspirado
pela  revolução  de  julho  compôs  poemas de  denúncia,  a  Baudelaire,
destacando  a  superioridade  deste  último  e  dando  como  exemplo  os
Quadros  Parisienses, nos  quais  percebe-se  em  quase  toda  parte  a
presença das massas, mas sem que esteja descrita.  “A massa era o véu
agitado através do qual Baudelaire via Paris”,  defende Benjamin.   O
famoso  poema  A uma  passante é  destacado:  “ Nenhuma  expressão,
nenhuma palavra designa a multidão no soneto A  uma Passante.  No
entanto, o seu desenvolvimento repousa inteiramente nela, do mesmo
modo como o curso do veleiro depende do vento.”208

Certamente  Baudelaire  foi  influenciado  por  Edgar  Allan  Poe
quando imagina a massa urbana, pois foi tradutor do clássico O Homem
da Multidão,  conto  em que o escritor  estado-unidense faz uma bela
descrição  da  população  de  um  grande  centro.   Poe  e  Baudelaire
encontram-se lado a lado com escritores como Dickens,  Dostoievski,
Balzac e tantos outros autores que fizeram da cidade sua matéria-prima,
registrando ou analisando o surgimento e crescimento das metrópoles,
com suas contradições e novidades.   Na busca pela consolidação da
urbe, é aberto espaço à Literatura como elemento decifrador, é a cidade
como texto. “Esta ‘legibilidade’ da urbs influenciará no próprio perfil do
homem de letras: antes de saber escrever com elegância clássica, será
preciso que ele aprenda a ‘ler’ a cidade”. 209

207 Idem, ibidem
208  Idem, p. 117.
209 ALVES,  Marcelo.  As  aventuras  do  homus  cinematographicus.  In:
DOMINGOS,  Chirley;  ALVES, Marcelo  (orgs).  A cidade escrita.  Op.  Cit.,
p.100.



Para ler este lugar de contradições entre o concreto e o real, de
alteridades e cisões, é preciso que o escritor saia da torre de marfim e
caminhe  pelas  calçadas,  pois  a  rua  é  o  espaço  fundamental  da
modernidade. É nela que se apresentam as novidades e que as pessoas se
‘chocam’, se tocam, se consumem. Nas palavras do ‘especialista’ João
do Rio, a rua é “expansão de todos os sentimentos da cidade”210, onde se
condensam as diretrizes fundamentais do novo espaço urbano que traz a
cidade como um ser vivo,  ser esse que trabalha e que é moldado ao
sabor do movimento das multidões.  É nas novas e amplas ruas de Paris
que a modernidade pode ser vista de forma mais nítida naqueles anos da
segunda metade do século XIX.

A construção dessas avenidas, entretanto, não somente obedeceu
a padrões estéticos, mas também sociais.  Acabar com as barricada, foi,
sem dúvida  um dos  principais  motivos,  lembrando  que somente  na
revolta  de  1830  foram  erguidas  mais  de  seis  mildessas  trincheiras
improvisadas, como nos mostram os apontamentos feitos por Benjamin
em   Passagens211.  No  livro  encontramos  diversos  trechos  sobre  a
necessidade de “aclaramento perspectivista da cidade”, construindo ruas
que não se prestassem à “tática habitual das insurreições locais”212. 

Nas  palavras  do  próprio  Barão  Haussmann,  ao  referir-se  ao
prolongamento do Boulevard de Strassburg, era necessário “rasgar uma
avenida através deste bairro onde costuma haver baderna”213. Junto com
a beleza e o ‘ar puro’,  chegaria o exército mais rápido aos locais de
insurreição.  As  descrições  da  época  falam  em  como  os  revoltosos
arrancavam calçamentos, amontoando-os junto com móveis, caixas e até
carros e ônibus, com o que “um punhado de insurrectos atrás de uma
barricada mantinha em xeque um regimento”.  214 Em relato de 1840
forma-se um quadro detalhado dos eventos:

210 RIO, João do. A Rua. In: A alma encantadora das ruas. A alma encantadora
das ruas. Organização Raúl Antelo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p.
50.
211 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p.162.
212 POËTE, Marcelo.  Une vie de Cité.  Paris,  1925,  p.  469.  In:  BENJAMIN,
Walter. Passagens.Op. Cit..p.162.
213 BENJAMIN, Walter. Passagens.Op. Cit., p.162.
214DUBECH;  D’Espenzel.Histoire  de  Paris.  Paris,  1926,  pp.365-366  .In;
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Uma barricada: ‘Na entrada de uma rua estreita,
um ônibus está virado, as quatro rodas para o ar.
Um punhado de cestas, que talvez serviram para
guardar laranjas, levanta-se à direita, à esquerda e
atrás, entre as cambas das rodas e das aberturas;
pequenos  fogos  brilham,  pequenas  nuvens  de
fumaças azulam a cada segundo’.  215

Era  imperativo,  então,  acabar  com  as  barricadas  que
atravancavam não só as ruas,   mas  todo  novo  modelo  que  o  poder
estabelecido queria impor e que tinha no progresso sua grande ambição.
Para tanto, rasgar a cidade com amplos bulevares parecia ser a saída
ideal, que conjugava o útil com o ‘fútil’. Em nome de uma nova estética
a  cidade  foi  remodelada,  surgindo  elegante  e  ampliada  sobre  os
escombros da antiga e influenciando a modernização de outras tantas
metrópoles.  É  dessa  forma  que  a  capital  parisiense  torna-se  uma
referência  identitária  muito  forte,  ao  ser  consagrada  como  espaço  e
tempo da realização da modernidade. Ao se tornar a “capital do século
XIX”,  Paris  configura-se como exemplo a ser seguido pelas capitais
periféricas,  fato concretizado com especial ênfase em Buenos Aires e
no Rio de Janeiro. 

a sedução por Paris obedece à captação de uma
coerência de sentido, no qual a adoção do ‘modelo
parisiense’ é ‘sintoma’ da modernidade desejada a
representa a possibilidade de assumir um padrão
identitário que, metominicamente, passa da cidade
para  o  país.  Ocorre  o  que  se  pode  chamar  de
metaforização do social,  processo que implica a
desterritorialização/  historicização  de  ações  e
discuros  que,  ao  se  deslocarem no tempo  e no
espaço, assumem novos significados.216

Como bem coloca a historiadora Sandra Pesavento, pega-se uma
parte, no caso Paris, para explicar um todo, ou seja, a modernidade em

215 NIÉPOVIÈ, Gaëtan. Études Pshysiologiques sur lês Grandes Metrópoles de
l’Europe  Occidentale:Paris.Paris,  1840,  p.207.  In;  BENJAMIN,
Walter.Passagens.Op. Cit., p.180

216 PESAVENTO, Sandra. O imaginário da cidade. Op. cit.,. p.24



termos urbanos.“Livre-me Deus da pretensão de querer comparar o Rio
de Janeiro a Paris”,   afirma Bilac, apesar de que de fato sabia que na sua
cidade seguia-se o modelo parisiense. O cronista diz não saber “se existe
atualmente ou se haverá ainda, na face da Terra, alguma cidade que se
lhe compare ou que se lhe possa algum dia comparar”217, mas é um dos
principais defensores de que esse modelo de cidade ideal seja transporto
para a cidade real.  O importante é se parecer com Paris, cidade que se
“espelha  em milhares  de  olhos,  em milhares  de  objetivas.  Pois  não
apenas o céu e a atmosfera,  nem apenas os anúncios luminosos nos
bulevares noturnos fizeram de Paris a Ville Lumière – Paris é a cidade
dos espelhos: o espelhado do asfalto de suas ruas”218, como bem situa
Walter Benjamin. 

É em forma de imagem refletida que a modernidade periférica,
expressão tão bem empregada por Beatriz Sarlo em seus estudos sobre
Buenos Aires, chega ao hemisfério sul.  O urbanismo de Paris aporta
aqui com todos seus condicionantes e contradições, pontos positivos e
negativos criados por Hausmann, esse “único urbanista genial da idade
moderna  que  indiretamente  também  criou  todas  as  metrópoles
americanas”.219 Realizada  de  maneira  ainda  mais  abrupta,  a
transformação  das  capitais  federais  do  hemisfério  sul  também muda
muito mais do que a paisagem, interferindo diretamente nos modos de
vida da população. 

Ao desembarcar na América do Sul, o imaginário da cidade como
modernidade e civilização encontra terreno fértil. A cidade conceitual é
tratada  como  um  instrumento  para  se  chegar  a  outra  sociedade,
seguramente  mais  moderna,  ainda  que  na  sociedade  real  abundem
exemplos  imperfeitos.  Pensar  a  modernidade  americana  é  pensar  a
cidade. É neste palco que a modernidade encena seus melhores atos,
apresenta seus atores e desenrola seu roteiro. Desde os tempos coloniais
as cidades americanas foram concebidas como territórios onde o novo
mundo se desenvolveria e é com essa tradição que se vão constituindo,
crescendo, aparecendo. É na cidade que acontecem as grandes reformas
e as grandes revoltas,  é nela que aparecem todas as contradições da

217 BILAC,  Olavo.  Crônica.  Kosmos,  Rio  de  Janeiro,  janeiro  de  1905.  In:
DIMAS, Antonio.Bilac, o Jornalista: Crônicas. Vol. 2. Op. Cit., p.338.
218 BENJAMIN, Walter. Rua de Mão Única. Op. Cit., p. 197
219 STAHL,  Fritz  Stahl,  Paris:  Eine  Stads  als  Kunstwerk,  Berlim.In:
BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p. 187.



modernidade.  É  preciso  ordenar  a  desordem,  civilizar  a  barbárie,
organizar o tempo e o espaço da vida em sociedade.  

Geradas à imagem e semelhança de suas grandes irmãs europeias,
as  metrópoles  criaram  suas  próprias  identidades,  mas  por  vezes  se
espelharam na sua fundação, sempre na tentativa de serem mais e mais
modernas. Essa é uma realidade ainda existente nas cidades americanas,
mas que podia ser sentida de forma ainda mais  palpável  e direta na
virada dos séculos XIX para o XX. Como explica Adrian Gorelik no
texto  O moderno em debate: cidade, modernidade, modernização: “A
cidade americana não é apenas o produto mais genuíno da modernidade
ocidental,  mas  também,  ademais,  é  um  produto  criado como  uma
máquina para inventar a modernidade, estendê-la e reproduzi-la”220. São
esses espaços que, a partir da metade do século XIX, são transformados
tendo como modelo de um urbano moderno os padrões parisienses do
Barão  Haussmann,  que  passou  “a  ser  reproduzido  em  cidades  de
crescimento emergente,  em todas as partes do mundo, de Santiago a
Saigon”221.  Marshall  aponta  uma  ‘fórmula’para  identificar  elementos
comuns a todas essas cidades da modernidade:

(..)  para  tentar  identificar  os  timbres  e  ritmos
peculiares  da  modernidade  do  século  XIX,  a
primeira  coisa  que  observaremos  será  a  nova
paisagem, altamente desenvolvida, diferenciada e
dinâmica,  na  qual  tem  lugar  a  experiência
moderna.Trata-se de uma paisagem de engenhos a
vapor,  fábricas  automatizadas,  ferrovias,  amplas
novas  zonas  industriais;  prolíferas  cidades  que
cresceram do dia para a noite, quase sempre com
aterradoras  conseqüências  para  o  ser  humano;
jornais  diários,  telégrafo,   telefones  e  outros
instrumentos  de  media,  que  se  comunicam  em
escala cada vez maior; Estados nacionais cada vez
mais  fortes  e  conglomerados  multinacionais  de
capital; movimentos sociais de massa, que lutam
contra essas modernizações de cima para baixo,
contando  só  com  seus  próprios  meios  de

220GORELIK,  Adrián.  O  moderno  em  debate:  cidade,  modernidade,
modernização.  In:  MIRANDA,  Wander  Melo  (org).  Narrativas  da
modernidade. Op. Cit.,, p.55.
221 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. Op. Cit., p.147.



modernização de baixo  para  cima;  um mercado
mundial  que  a  tudo  abarca,  em  crescente
expansão, capaz de um estarrecedor desperdício e
devastação,  capaz  de  tudo  exceto  de  solidez  e
estabilidade. 222

No  Brasil  o  cenário  não  era  diferente.  Aqui  a  entrada  na
‘modernidade’  ocorre  pelo  porto do Rio  de Janeiro  e pelos mais  de
quinhentos mil habitantes que vivem na cidade em 1890, número que
dobra até 1920. É a partir dela e deles que se desenvolverão mudanças
fundamentais nas noções de civilidade, de vida urbana e social. A maior
cidade  do  país,  terceiro  porto  americano  em  volume  de  comércio,
superado  apenas  por  Nova  Iorque  e  Buenos  Aires,  serve  como
paradigma para todo Brasil, da mesma forma que Paris era o modelo a
ser seguido pelas capitais americanas.  “O ‘caso parisiense’ mostra ser a
cidade  o  espaço  e  o  tempo  de  realização  da  modernidade”,  afirma
Sandra Pesavento.

Embora aquele Rio de Janeiro não apresentasse as condições que
hoje  conhecemos como as de  uma metrópole,  as pessoas sentiam-se
como cidadãs cosmopolitas. Como bem define Walter Benjamin, é uma
“sensação  de modernidade223”  conquistada  através  da  experiência  do
choque e que leva ao custo, no caso da arte, à perda da aura. E aqui
detectamos mais  uma vez a modernidade como a identifica  Berman,
quando a apresenta como experiência histórica, pessoal e coletiva, de
sentir-se num mundo em transformação e mudar com ele.  Ainda que a
industrialização somente se consolide no país em meados do século XX,
fatores  como  o  fluxo  de  informações,  a  violenta  urbanização,  a
imigração e os avanços tecnológicos fizeram com que os habitantes do
Rio de Janeiro vivessem um estado de euforia modernizadora.

Nessa fase, como explica Beatriz Sarlo224, “a cidade é vivida a
uma  velocidade  sem  precedentes,  e  as  conseqüências  desses

222 Idem, ibidem, p. 18.
223 BENJAMIN, Walter. A modernidade e os modernos. Op. Cit., p.70.
224 Ainda que a autora esteja aqui tratando mais especificamente da cidade de
Buenos Aires, a referência pode ser estendida para o Rio de Janeiro, pois o
fenômeno  e  a  experiência  da  modernização  são  comuns,  inclusive
contemporânea às duas cidades.  



deslocamentos rápidos não são apenas funcionais. A experiência e a luz
modulam um novo elenco de imagens e percepções”.225

Podemos pensar, então, como a tal modernidade chegou ao país
que recentemente havia cortado seus últimos laços com Portugal  com a
proclamação da República. O Rio de Janeiro também queria fazer parte
desse mundo moderno que a revolução industrial promovia pelo mundo.
A  ideia  dos  boulevards,  da  circulação  de  pessoas,  de  trânsito  de
carruagens e automóveis, de prédios e espelhos, de espaços vazios e de
iluminação intensa, de espaços públicos onde todos vêem e são vistos,
fascinaram o mundo. Era um modo de vida absolutamente novo para
uma forma de trabalho também nova. 

São  nos  primeiros  anos  de  1900  que  essa  chegada  da
modernidade é sentida de forma mais contundente pelos moradores da
então Capital Federal, tanto pelas reformas urbanas como pela chegada
de novas tecnologias226. “A cidade, como conceito, é pensada como o
instrumento  para  chegar  a  outra  sociedade  -  a  uma  sociedade
precisamente  moderna”.227 É  o  meio  moderno  produzindo  a
modernidade  através  de  boulevards e  prédios  imponentes,   filmes  e
fotos, hábitos e regras. O que importa é assegurar a passagem de uma
sociedade tradicional a outra, que obrigatoriamente deveria ser dirigida
para produzir homens social, cultural e politicamente modernos.  

Uma “verdadera fiebre civilizatória”, como definiu Angel Rama
228, mas que na verdade era improvisada e superficial, tomou conta das
elites locais, que cobriam de tons europeus uma região em vertiginoso
progresso econônimo e demográfico. O cronista João do Rio escreveu,
em crônica, sobre o desaparecimento do Rio de Janeiro antigo, o que
lastima,  já  que  “uma  cidade  moderna  é  como  todas  as cidades
modernas”, nas quais o progresso se impõe e “destrói vinte ruas e solta
sobre as ruínas um automóvel.” É em tom de lamento que o cronista
escreve:

225 SARLO, Beatriz. Paisagens Imaginárias.op.cit. .p. 203
226Ambos temas serão abordados com mais detalhamento no decorrer desta tese,
motivo pelo qual aqui aparecem somente de forma mais superficial
227 GORELIK,  Adrián.  O  moderno  em  debate:  cidade,  modernidade,
modernização.  In:  MIRANDA,  Wander  Melo  (org).  Narrativas  da
modernidade. Op.cit., p.56
228 RAMA, Angel. Ruben Dario y el modernismo. Op. Cit.,, p.32



O Rio - cidade nova - a única talvez no mundo –
cheia  de tradições,  foi-se delas  despojando com
indiferença.  De  súbito,  da  noite  para  o  dia,
compreendeu que era preciso ser tal qual Buenos
Aires, que é o esforço despedaçante de ser Paris, e
ruíram casas e estalaram igrejas, e desapareceram
ruas  e  até  ao  mar  se  pôs  barreiras.  Desse
descombro surgiu a urbs conforme a civilização,
como ao carioca bem carioca, surgia da cabeça ao
pés  o  reflexo  cinematográfico  do  homem  das
outras cidades. Foi como nas mágicas, quando há
mutação para a apoteose. Vamos tomar café? Oh!
Filho, não é civilizado! Vamos antes ao chá! E tal
qual  o  homem,  a  cidade  desdobrou  avenidas,
adaptou  nomes  estrangeiros,  comeu  à  francesa,
viveu à francesa. 229

Foram  muitas  e  rápidas  as  transformações  –  concretas  e
ideológicas  -  que  tentaram tornar  possível  essa  semelhança  entre  as
metrópoles  americanas,  sobretudo os  do Sul  do  continente,  entre  as
quais o Rio de Janeiro se destaca ao lado de Buenos Aires,  com as do
mundo  europeu.   Tal  semelhança,  entretanto,  enfrentava  um grande
obstáculo para que pudesse se concretizar: o fato de que, nas palavras de
Nestor  Canclini,  “tivemos  um  modernismo  exuberante  com  uma
modernização deficiente”230.  

A  tensão  na  construção  dessa  modernidade  que  se  impôs  é
relatada por muitos escritores da época, assim como a necessidade do
Brasil  em se  inserir  no  mundo moderno.  Em conto como sugestivo
nome  de  Evolução231,  Machado de  Assis  coloca  na  fala  de  um dos
personagens o que passava pela cabeça de muita gente: "O Brasil é uma
criança que engatinha, só começará a andar quando estiver cortado de
estradas de ferro". Escrito em 1884, duas décadas antes das reformas
que  marcaram  a  tentativa  de  entrada  na  modernidade  através  da

229 RIO, João do. Cinematographo. Op. Cit., p.214-215.
230 CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas : estratégias para entrar e sair
da modernidade. 4ªed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003,
p.67
231 Citado por HARDMAN, Francisco Foot. Engenheiros, anarquistas, literatos:
sinais  da  modernidade  no  Brasil.  In:  CARVALHO,  José Murilo  de  (et  al).
Sobre o Pré-modernismo. Op. Cit., p. 24. 



modernização, a frase mostra como o sentido de progresso já era vivido
pelas gentes daquele final de século.  

Como  objeto  modelar,  a  urbs  necessitava,  pois,  de  reformas
vistosas e bem delimitadas, pois a cidade real que se expande deve ser
controlada  e  conformada  pelas  ideias  civilizatórias.  Ainda  que  a
expansão urbana seja uma consequência do projeto político da mesma
elite  que  a  sufoca,   é  necessário  contê-la  –  ou  melhor,  organizá-la
segundo  padrões  impostos  -   para  que  a  cidade  ideal surja  como
fragmento dentro de um território a ser forjado. Esse paradoxo dá vida
ao ‘reformismo conservador’ das sociedades argentina e brasileira do
final  do  século  XIX,  para  não  irmos  além  desses  dois  casos
exponenciais.  Foram construídos  prédios,  boulevards, monumentos  e
discursos: artefatos que deveriam garantir a passagem de uma sociedade
tradicional  a  outra  moderna,  através  de  um modelo  intervencionista.
Entre tantas crônicas que narram estes eventos,  encontramos uma de
Olavo Bilac que conta sobre a inauguração de um monumento e das
mudanças na cidade:

A  cidade,  antes  de  entregar-se  no  regabofe  do
carnaval,  teve uma linda festa, suave e civilizada:
a inauguração da fonte artística, que os industriais
portugueses Ramos Pinto & Irmãos ofereceram ao
Rio de Janeiro, e que o prefeito municipal mandou
colocar no jardim da praça da Glória. No lindo e
sóbrio  discurso  (agora  incluído  no  volume  das
Relíquias da Casa Nova),  com que Machado de
Assis  inaugurou o busto  de Gonçalves  Dias  no
Passeio  Público,  há alguns períodos que devem
ser  lembrados  hoje:  “Dizem  que  os  cariocas
somos pouco dados aos jardins públicos... Talvez
este busto emende o costume; mas, supondo que
não,  nem  por  isso  perderão  os  que  só  vierem
contemplar aquela fonte que me ditou páginas tão
magníficas” (...) Assim falava o mestre, há cinco
anos, no Passeio Público. E nessas palavras está
bem indicado e definido o deplorável  abandono
que, naquele tempo, ficavam os jardins públicos,
entregues  à  solidão e ao  silêncio,  sossegados  e
ermos  como  capelas  solitárias.Em  cinco  anos,
porém,  houve  um milagre.  Gonçalves  Dias  não
ficou  ali,  no  Passeio,  como  num  cemitério:  o



jardim  está  todos  os  dias  cheio  de  uma  alegre
multidão. E outros jardins foram criados, e todos
eles estão cheios de gente, da manhã à noite. Se,
em  cinco  anos  apenas,  relendo  este  trecho  do
famoso  discurso,  já  podemos  registrar  uma  tão
extraordinária mudança nos hábitos da população
– que não será se cotejarmos a época de hoje com
a de há vinte ou trinta anos?232

O texto nos mostra, ainda, como o sonho da modernização a todo
custo é vivido nas capitais periféricas e apresenta uma abordagem sui
generis.  Ao desejar transformar os hábitos e investir  na remodelação
arquitetônica faustuosa, concentrando forças para formar uma sociedade
‘elegante’,  a modernidade vivida aqui é como uma vitrine ricamente
adornada.  Essa  fachada  transparece  uma  mentalidade  que  se  quer
cosmopolita – ou seja, parisiense – mas que antepõe as representações
simbólicas ao desenvolvimento propriamente dito.  O caso do Brasil –
que em menos de duas décadas passa de um sistema escravocrata para o
trabalho livre e sai da monarquia para a república – é exponencial para
entender como a modernidade se deu na periferia:  de forma tardia e
acelerada.   Sintetizando  esse  novo  país,  sua  Capital  Federal  vive
“tempos  eufóricos”,  usando  a  expressão  tão  bem  empregada  por
Antonio Dimas ao referir-se aos primeiros anos do século XX.

Esse sentimento eufórico era gestado e corroborado por grande
parte da elite intelectual – da qual Olavo Bilac é um exemplo dos mais
destacados – que através de seus textos publicados nos periódicos criava
um Rio  de  Janeiro  supostamente  à  imagem e  semelhança  de  Paris.
Ainda que dentro dessa realidade tenhamos vozes dissonantes, sendo as
figuras de Euclides da Cunha,  João do Rio  e  Lima Barreto  as mais
conhecidas,  e  que de fato  mostravam uma outra  e  diversa cidade, a
imagem que se tinha era a de que agora, sim, o Rio de Janeiro entraria
definitivamente na lista das capitais modernas e elegantes. 

1.4A CIDADE PROGREDIRÁ SEMPRE, JÁ NÃO HÁ FORÇA QUE
POSSA  DETER  O  SEU  PROGRESSO  -  RIO  DE  JANEIRO,
MODERNIDADE NOS TRÓPICOS

232 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 25/02/1906 –
texto recolhido do arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional.



As cidades, que como nós são organismos vivos
em constante evolução,  também têm suas crises
(...) Vamos morrendo e as cidades vão vivendo;
uma doença que, em cada um de nós pode durar
um ano, pode nelas durar um século; e felizes de
todos nós, daqueles que vivem bastante para poder
apreciar,  em  conjunto,  uma  dessas  peripécias
críticas na existência de uma vasta aglomeração
humana. Estamos gozando essa felicidade, no Rio
de  Janeiro  –  os  que  atravessamos  vivos  estes
últimos dez anos. Dez anos de ‘muda’ em tudo: no
aspecto e na essência,  na forma e no fundo, na
superfície e no âmago233

Quem escreve essas linhas vive um tempo de grandes mudanças,
na virada do século XIX para o XX, e fez doRio de Janeiro seu principal
cenário  e  sua  principal  personagem.  Nos  20  anos  que publicou  em
periódicos,  o  jornalista  Olavo  Bilac  escreveu  sobre quase  todas  as
questões e visões da sua ‘amada sebastianópolis’, desde relatos policiais
até  o  aparecimento  de novas  tecnologias,  passando  pelos hábitos  da
população, o mundo da arte, a situação financeira e política do país.  Em
todos,  a peça principal é a cidade do Rio, tematizada e analisada como
nenhum outro assunto em seus escritos. “Não houve poeta, cronista mais
carioca  do  que  Bilac”234.   A  afirmação  de  Lima  Barreto  pode  ser
facilmente comprovada na leitura dos textos em prosa de um dos líderes
dos  intelectuais  da  então  Capital  Federal,  que  aspirava  e  respirava
transformações por todos os lados. 

Após a proclamação da República, grandes mudanças de natureza
econômica,  social,  política  e  cultural  agitaram  a  capital.  Desde  o
primeiro ano do novo regime vemos um Bilac apaixonado pelo Rio,
declamando seu amor pela cidade e seu desejo de narrá-la: “Tu és para
mim como uma cidade maravilhosa, defendida por muralhas altíssimas.
E, em torno dessas muralhas, eu ando rodando, rodando, de noite e de
dia, palpando essas pedras que me ensangüentam as mãos. Cidade da
luz, cidade do bem! Quando abrirás as tuas portas?”235, pergunta-se o
jovem Bilac,  com o  ardor  de  quem já  percebia  o  grande  momento

233 BILAC, Olavo. Crônica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 16/02/1908. In:
DIMAS, Antonio.Bilac, o Jornalista: Crônicas. Vol. 1. op. Cit.,. p.338.
234 BARRETO, Lima. Vida urbana: artigos e crônicas. São Paulo: Brasiliense,
1961, p.234



vivido. O centro urbano e político da maior cidade brasileira de então
era o palco da instalação da “modernidade” não somente naquele local,
mas  como  representante  de  todo  país,  pois  a  história  da  Primeira
República  foi  indissociável  da  história  de  sua  capital  federal,  cujas
calçadas figuram o Brasil.  Explica-se assim a escolha da região central
do Rio de Janeiro como elemento catalisador das mudanças do que se
planejava como um modo de vida para o país.  

A reforma que culminou com o chamado ‘bota-abaixo’, realizada
nos anos Rodrigues Alves na presidência e Pereira Passos na prefeitura,
foi gestada pelo menos desde 1875 e era, segundo os textos da época,
urgente e necessária, mas nem por isso menos polêmica. Nas crônicas de
Olavo Bilac é possível acompanhar, ainda que de forma fragmentada,
quais as necessidades maiores que então as autoridades projetavam para
a Capital  Federal,  bem como resistências  às  mudanças  por  parte  de
setores da população. Ao escrever a Revista do Anno de 1895236  para a
Gazeta de Notícias, Bilac comenta que é em vão que desperdiça papel,
tinta e bico de pena a favor dos melhoramentos da cidade, pois, segundo
ele,  os cariocas têm uma opinião ‘inabalável’ e parecem nunca querer
mudar.  Lastima o cronista:   “1895 viu repetir-se a tentativa,  a tantas
vezes  feita,  do  alargamento  das  nossas  ruas.  Querem dar  a
Sebastianópolis alguns boulevards amplos e claros, por onde o povo e o
ar possam a vontade circular Mas Sebastianópolis parece ter boas razões
para se opor a isso”237.

Dois anos depois o mesmo Bilac, em texto que envia para ser
publicado na capital paulista, correspondente que era do jornal O Estado
de S. Paulo, escreve do alto das Paineiras, lugar onde gostaria de ficar
para todo o sempre, observando de longe “a suja e amada cidade de
S.Sebastião”. Como um contraponto à figura do flâneur,  amplamente

235 BILAC, Olavo. Vedada.  Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 11/06/1890 –
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional
236 A assinatura de Bilac nesta coluna mostra a importância de seu trabalho
jornalístico para a época, por ter sido escolhido para escrever o texto que fazia
uma espécie de balanço do ano, um costume que tinha relevância social. O texto
conta com desenhos de Julião Machado, um dos mais prestigiados ilustradores
daqueles anos.  Dois anos após a publicação deste texto Bilac substitui Machado
de Assis como cronista oficial da Gazeta de Notícias. 
237 BILAC,  Olavo.  Revista  do  Anno  de  1895.  Gazeta  de  Notícias. Rio  de
Janeiro, 05/01/1896– texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca
Nacional



estudada  por  Walter  Benjamin,  que  percorre  as  ruas  em  meio  à
multidão, o cronista rejubila-se por estar distante, sem ouvir as intrigas,
as calúnias e tudo mais que corrói o ambiente urbano. Fixa-se, então,
num dos temas que mais o revoltam: a sujeira da cidade.  Em diversos
textos e com os mais variados pretextos aparece a opinião sincera de
Bilac  de  que  o  Rio  de  Janeiro  é  uma  cidade  imunda.  Do  alto  das
Paineiras a sujeira não se vê, mas o cronista não pode esquecê-la:

Oh! Ficar assim, aqui, para todo o sempre, vendo
lá embaixo, estendida à beira da água ou descendo
as colinas, com a casaria branca se destacando do
fundo verde da vegetação, - a suja e amada cidade
de  S.Sebastião!...  (...)  E  lembra-se  ainda  que,
vistas de perto, aquelas casinhas são sujas; e de
que aquelas  praias  tão  bem desenhadas,  são na
realidade  uma  sucessão  de  atoleiros;  e  de  que
aquela orla clara  de espumas é um torvelim de
cisco, de limo e de algas podres; e de que aquelas
ruas  são  esburacadas  e  imundas;  e  de  que  ali
embaixo medra uma politicagem que é capaz de ir
até o assassinato...Ah, como seria bom poder ficar
aqui para todo o sempre, em sossego!238

O olhar do cronista  vai ao encontro do relato de Luis Edmundo,
em O Rio de Janeiro do Meu Tempo, no qual o historiador dá ênfase ao
fato  de  que  a  paisagem  é  belíssima  e  privilegiada,  porém   “  Na
madrugada  do  século  o Rio  de  Janeiro  ainda  é  um  triste  e
miserável  agrupamento  de  telhados  mais  ou  menos  pombalinos,
feio,  sujo,  torto,  dessorando os vícios  e os preconceitos da velha
cidade de Mem de Sá.”239  Edmundo ainda completa  dizendo que o
Brasil  vive  uma  era  de  atraso  desde  seu  descobrimento,  que  a
emancipação política não conseguiu abrandar. A sujeira que vinha de
muito antes e que ainda assolava a cidade deveria, então, ser  extinta  o
mais  breve  possível.  Para acabar com algo que era mesmo inerente à
formação  da  cidade  foram escritas  dezenas  e  dezenas de   crônicas,

238 BILAC,  Olavo;  Di[ario  do  Rio.  O  Estado  de  S.  Paulo.  São  Paulo,
11/11/1897– texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  
239 EDMUNDO,  Luiz.  O Rio  de Janeiro  do  meu tempo..  Rio  de Janeiro:
Editora Conquista,1957, p. 24



críticas  e  ironias  à  tão  amada  (e  suja)  cidade  do  Rio  de  Janeiro,
tendo em Bilac um de seus expoentes. 

Em 1892 a situação era tão precária que “os obituários este ano
registram ostensivamente de 40 a 60 casos de febre amarela por dia. Já
não há como fugir à realidade terrível: o Rio de Janeiro está assolado
por  uma  peste  horrorosa”240.  No  mesmo  texto  o  cronista  diz  que  a
‘hedionda’  cidade  merece  mais  do  que  nunca  a  denominação  de
“Pestópolis’, já que além da febre, quem lá vive ainda tem que conviver
com a falta de água e a má qualidade dos alimentos.  Em outra crônica,
publicada sete anos depois,  Bilac continua a lamentar  que não se dê
ouvidos aos médicos, que há sessenta anos dizem que a causa da febre
amarela é a falta de saneamento das cidades, “mas nada se tem feito. Os
dias passam, e a gente continua a esperar que as redes aperfeiçoadas de
esgotos, as drenagens de solo e os abastecimentos d’água caiam do céu
por descuido.241

O tema é tão recorrente em suas crônicas242, que o autor chega a
publicar um texto todo em versos, certamente irônicos, para homenagear
a forte chuva que caía e assim limpava a cidade. Com o título de Ode à
tromba e  protegido pelo  pseudônimo de Fantasio,   escreve  que pela
cidade podem-se ver caramujos nas paredes, sapos nas ruas em ‘largos
batalhões’,  canos sujos,  becos transformadados em esgotos e  esterco
pelas esquinas, por onde a população ‘banza’ se arrasta tapando o nariz.
Somente a ‘tromba meritória’ e divina é capaz de salvar a cidade e, por
isso, ficará a história da limpeza pública: “Adeus lixo! Adeus, fedor de
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canos / Burros mortos, adeus! / O que os fiscais não fazem em cem anos
/ Fez num só dia a cólera de Deus!”243. Suas críticas, assim como as dos
seus pares, parecem ter sido ouvidas justamente no ano em que a crônica
em verso é publicada. Em 1896 foi criado um plano de modernização e
saneamento da Capital.

“A cidade do Rio de Janeiro é hoje tão suja, tão mal cheirosa, tão
feia  como  nos  tempos  de  D.  João  VI”244.   “Esse  Pó  acusador  e
revolucionário que tão escandalosamente veio demonstrar que o Rio de
Janeiro é a cidade mais suja do mundo”245.  “Os dias passam, e a gente
continua a esperar que as redes de esgoto, as drenagens de solo e os
abastecimentos d’água caiam do céu por descuido”246.   Nesses trechos,
publicados entre 1896 e 1902, antes do bota-abaixo, portanto, vemos um
Bilac  extremamente  incomodado com a sujeira  de sua cidade,  neles
sendo reforçada a imagem de um cronista indignado com a poeira e a
falta de higiene daquela que ele sonhava em ver um dia saneada. É o
próprio autor quem nos comprova que  tinha consciência da importância
do tema na  série  de  variados  assuntos  tratados  em suas crônicas:

Durante  quinze  anos  de  vida  de  imprensa  não
poupei  injúrias  à  velha  e  mal  amanhada
Sebastianópolis. Lancei-lhe em face, duramente, a
sua imundície, o seu relaxamento, a sua falta de
banhos,  o  desleixo  de  seu  vestuário,  o  seu
despenteamento, a sua inércia, a sua apatia. E se
tanto e tão acerbamente a  invectivava, era porque
a amava ardentemente, e ardentemente queria vê-
la redimida de tão feias culpas.247

243 BILAC,  Olavo.  Ode  à  tromba.  Gazeta  de  Notícias. Rio  de  Janeiro,
05/03/1896 – texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional
244 BILAC, Olavo.  Crônica.  Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 27/05/1900.
In: In: DIMAS, Antonio.Bilac, o Jornalista: Crônicas. Vol. 1. Op.Cit., p.351
245 BILAC, Olavo. Crônica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 05/12/1896. In:
DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista: Crônicas. Vol. 2. Op.Cit., p.207
246 BILAC, Olavo. Crônica.  Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 30/07/1899.
In: DIMAS, Antonio.Bilac, o Jornalista: Crônicas. Vol. 2. Op.Cit., p.311
247 BILAC, Olavo. Aldeia Chic. Correio Paulistano. São Paulo, 18/1/1908. In:
DIMAS, Antonio.Bilac, o Jornalista: Crônicas. Vol. 1. Op.Cit., p.126



O declarado amor a Sebastianópolis não a isentava de críticas,
como pode ser visto, principalmente, no quesito sujeira, que assolara a
cidade por anos. Como estudante de medicina que fora, assim como de
direito – duas faculdades que iniciou, sem terminar nenhuma -  Bilac
parecia  assumir  o papel  de  orientador   de  seus  leitores,  além de
brilhante observador, capaz de diagnosticar o  seu meio e o  seu  tempo.
Segundo Antônio  Dimas,  “o  jornalista  enquadrava-se, mais  uma vez
ainda, no espírito  da época, porque não era outra a  lição do naturalismo
em que o parnasianismo  se criara:  extirpar  os  vícios  do  corpo
social”248  e  por  isso  tratava  de  forma contundente os problemas de
seu dia-a-dia.

Essa posição implicou em contradições freqüentes entre o desejo
do cidadão e o dever do intelectual. E não era sem tristeza que o olhar
bilaquiano feria a capital federal.  Pedia perdão e reafirmava seu amor,
falando das mazelas citadinas “entre dous beijos”, como uma mãe ao seu
filho. E sua sinceridade o obriga a mostrar que a capital federal é “uma
cidade  de  pardieiros,  habitada  por  analfabetos”249.  “São  ofensas  que
nascem  do  amor250”,  que  têm  como  objetivo  alertar  a  população,
pressionar  os  governantes  e,  acima  de  tudo,  projetar  a  cidade  que
gostaria que fosse real. Para ele, um "carioca da gema, nascido em plena
e viva Rua do Ouvidor”, não era fácil conviver com as mazelas de uma
vida urbana tão diferente da que encontrava em suas diversas viagens a
Paris.

Quando no  início  da  República  ressurgiu  a  ideia  de  mudar  a
capital  do  país  para  o  Planalto  Central  com objetivo  de  integrar  o
território, projeto que já havia sido defendido no século anterior e que
agora estava previsto na Constituição, o cronista  é enfático em defender
sua  terra  natal.   Sequer  cogita  deixá-la,  não  importando  onde  seja
instalada e se com o nome de Cabrália ou Brasília, o certo é que “não
contem com minha presença por lá! Daqui do seio do meu amado Rio de
Janeiro, não sairei nunca mais, senão... para a Glória”. E, de fato, nunca
mais morou em outra cidade.  Após afirmar que é a favor da mudança da
capital, já que é preciso povoar e desenvolver o interior do Brasil, Bilac
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mostra que mesmo a sujeira que tanto combate não seria motivo para se
transferir junto com os poderes públicos. 

Não cuideis que o planalto da Formosa me faça
inveja.  Mesmo  sem  câmaras,  sem  palácio  da
Presidência  e  sem  amanuenses,  o  meu  Rio  de
Janeiro não teme a concorrência da vossa Cabrália
ou  Paschoalia  ou  Vera  Cruz  ou  Goyaz.  Tereis
palácios de mármores, parques de luxo, avenidas e
boulevards,  carruagens  e  restaurantes...  Mas,  ó
infortunados!  Não  tereis  o  mar  e  não  tereis  as
nossas mulheres  daqui,  estas  divinas e  coquetes
fluminenses, que são as mulheres mais elegantes
da América.  Ide-vos todos para a vossa Formosa:
deixe-me a mim com a minha Feia. Amo-a assim
mesmo, amo as suas ruas finas, torcidas e sujas
como intestinos, amo as suas imundices e os seus
vícios, os seus horrores de cortesã precoce, a sua
futilidade,  a  sua  paixão  pelo  mexerico  e  pelo
boato,  os  seus  arrebiques  de  gaiteira,  os  seus
medos, os seus calçamentos esburacados, as suas
casas  ignóbeis  e  caras,  -  amo-a  sobre  todas  as
cidades, e sobre todas as coisas, - pelo mar que a
beija e pelas mulheres que a enchem!251

Sua paixão pelo Rio de Janeiro não o impede de relatar e analisar
a complexa realidade da urbe, momento em que acentua a ironia em
seus escritos,  fazendo com que os interesses urbanos e comunitários
intermedeiem suas posições políticas.  O cronista transforma a cidade
em  personagem,  com  direito  a  nome  e  até  título  em  francês:
Mademoiselle Sebastianópolis. Para deixar sua amada em condições de
igualdade com Buenos Aires, a maior “rival” por ser vizinha e latino-
americana, o cronista não hesita em defender o concreto em detrimento
da arte. “ Porque nosso grande mal tem sido este: quisemos ter estátuas,
academias,  ciência  e  arte,  antes  de  ter  cidades,  esgotos,  higiene  e
conforto”252, afirma em crônica de 19 de abril 1903. Critica o conselho
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municipal  por regenerar o teatro antes de construir a rede de esgoto,
defende que não há civilização sem limpeza.  

É  neste  mesmo  tom  que  escreve  sobre  os  monumentos  para
homenagear Tiradentes e o Barão do Rio Branco, assunto que bastaria
para “encher uma semana e uma crônica.” O jornalista questiona “se é
de boa prática o andarmos a cobrir de estátuas e de monumentos uma
cidade que não chega a ser uma cidade...”253.  Apesar de dizer que sabe
que ninguém precisa de  sua opinião,  pois  suas  palavras  não hão de
“consertar aquilo que já anda torto desde o tempo de Estácio de Sá”,
sugere que a melhor maneira de honrar a memória dos cidadãos ilustres
é fazer com que a cidade seja digna e civilizada.  Para justificar  sua
posição perante os leitores, escreve uma espécie de parábola e conta a
história,  supostamente  verídica,  de  um  bêbado  que  repentinamente
enriquece ao receber uma herança inesperada, o que o faz sair pela rua
comprando tudo o que vê,  mas esquecendo-se de se banhar,  vestir  e
arrumar a própria casa.  Então, escreve o cronista: 

Ah,  como  te  pareces  com  esse  boêmio
desaventurado,  minha  pobre  cidade  do  Rio  de
Janeiro! Maltrapilha e triste, arrastando pelas ruas
esburacadas os teus mulambos e a tua melancolia,
queres ter o luxo antes de ter o conforto, e fazes
questão de ter monumentos quando ainda não tens
esgotos... Já tenso teu altivo Pedro I, cercado de
caboclos  e  jacarés,  no  meio  de  um  jardim
maltratado, que é um valhacouto de vagabundos;
tem  o  teu  Pedr’Alvares  Cabral  envergonhado,
voltando  a  face  para  não  ver  aquele  medonho
casarão em ruínas perto do qual o plantaram; tens
o  teu  Osório,  colocado  em  frente  a  um  cais
arrebentado e junto de um mercado podre; tens o
teu  Caxias,  já  todo  estragado  pelas  mãos  dos
meliantes notívagos; e tens o teu João Caetano, o
teu  José  Bonifácio,  o  teu  Alencar,  todos  eles
condenados  à  imobilidade  perpétua,  em  praças
que não tem calçamento, esquecidas das vassouras
da limpeza pública, e em cujos buracos cresce o
mato bravo. Agora vais ter o teu Rio Branco e o
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teu Tiradentes... Como se, tendo muitas estátuas e
muitos monumentos, ficasses livre da imundice e
da febre amarela.  (...)   Plantar  a  estátua de um
grande homem numa praça imunda não me parece
homenagem  agradável...  sempre  haveria  tempo
para cobrir de estátuas esta amada cidade, quando,
saneada,  calçada e lavada,  ela  já não lembrasse
uma das torpes cidades da China ou da Turquia.254

Uma  intervenção  nessa  desordem  urbana  fazia-se  necessária
para  dar  à  cidade  os  tão  desejados  ares  de  civilização.  Para o
cronista,  as  transformações  começam com o  novo  século,  ou,  mais
exatamente,  com  a  “a  administração  fugaz  de  Xavier  da  Silveira”,
prefeito nomeado pelo presidente Campos Sales e que administrou a
cidade de 11 de outubro de 1901 a 27 de setembrode 1902,  que fez em
um ano “mais do que em dez anos longos, sob a administração de seis
ou sete prefeitos”255. Entre as obras, destaca-se a reforma do largo do
Paço e da rua do Ouvidor, as obras do canal do Mangue e, sobretudo, a
renovação do cais Pharoux. Pedir pela melhora do “vestíbulo da cidade”
era uma constante na pena do jornalista, que acreditava que somente
assim o Rio de Janeiro poderia receber visitantes estrangeiros, condição
fundamental para se tornar uma cidade ‘civilizada’.

É desta forma que comemora,  em texto de janeiro de 1902, a
aprovação do orçamento para os melhoramentos do cais, dizendo ser
este  um  verdadeiro  presente  de  boas  festas.  Confessando  sentir-se
envergonhado ao ter que buscar um estrangeiro e encontrar um local
sem qualquer estrutura, com escadas e piso esburacados, coberto de lixo,
o cronista faz uso de imagens irônicas para mostrar o quão ‘hediondo’ é
o cais. É assim que conta que até mesmo a estátua do General Osório
coloca a espada debaixo do braço para tapar o nariz.  Lembrando que
“toda a gente vivia a dizer,  com grandes lamentações, que o Rio de
Janeiro é a mais  suja e a mais feia cidade das Américas”256,  o texto
enaltece o trabalho da prefeitura e afirma que não é preciso milagres
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para mudar a cidade, mas sim saber aproveitar os “ minguados recursos
de que podem dispor os cofres municipais” e que, se durante os anos
republicanos o trabalho tivesse sido assim,  a capital do Brasil seria, por
fim, uma cidade ‘decente’. E conclama: 

Cariocas! recebei com júbilo a boa nova!  calçado,
varrido,  apercebido  de  uma  grande  nova,
iluminado e chibante, o cais Pharoux vai sair de
sua ignominia  atual.  O resto virá  depois.  Quem
tiver  bastante  boa  vontade  para  restaurar  o
Pharoux,  -  te-la-á  também  para  sanar  aquele
terrível  Mercado  em  decomposição,  como
Hércules, o herói dos Doze Trabalhos, saneou as
cavalhariças de Augias. 257

Essas  transformações  “hercúleas”  foram  as  antecessoras  das
grandes mudanças que o Rio de Janeiro veria acontecer nos próximos
quatro anos com o “Plano de Embelezamento e Saneamento da Cidade":
o popularmente famoso bota-abaixo. Tal plano nada mais era do que a
reformulação  e  ampliação  do  antigo  “Plano  de  Melhoramentos”,  de
1875, que previa a abertura de grandes eixos de circulação da cidade e
que havia  sido elaborado por  uma comissão  da qual  faziam parte  o
próprio Pereira Passos –agora prefeito - e os engenheiros Jerônimo de
Rodrigues de Morais Jardim e Marcelino Ramos da Silva.

No  Rio  de  Janeiro  do  início  do  século,  essa
questão da territorialidade manifesta-se de forma
latente. Nesse período, conhecido como a  Belle
Époque,   a  cidade  vai  passar  por  modificações
decisivas  na  sua  estrutura  urbana.  Através  da
reforma de Pereira Passos (1904), é realizada uma
série  de medidas para estabelecer  a  sintonia  da
cidade com a modernidade.  Mas esta sintonia  é
precária, lacunar e, sobretudo, artificial.258
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Durante os anos 1903 a 1906 grandes transformações de natureza
econômica,  social,  política  e  cultural  agitaram  a  capital.  A
implementação das novidades no Rio de Janeiro foi realizada em ritmo
acelerado e cercada de polêmicas. José Murilo de Carvalho lembra que a
capital econômica, política e cultural do país sentiu de forma muito mais
intensa que as demais cidades brasileiras as mudanças que vinham sendo
gestadas  desde  o  império  e  que  culminaram  com  a  abolição  da
escravidão e na proclamação da República. E que essas transformações
fizeram com que “de uma maneira ou de outra, para melhor ou para
pior, grande parte dos fluminenses foi pela primeira vez envolvida nos
problemas da cidade e do país259.  A cidade era o cenário das sucessivas
substituições, no qual, no dizer de Nicolau Sevcenko, “a  nova classe
conservadora ergue um decor urbano à altura de sua empáfia260. É nesse
movimento,  que  se  convencionou  chamar  de  bota-abaixo,  que  as
transformações  da  urbe  carioca  aparecem  com  mais  nitidez  e  se
cristalizam. O modelo a ser seguido é um só: Paris. 

Assim como Napoleão III e o Barão de Haussmann remodelaram
e  reconstruíram  a  capital  francesa  em  meados  do  século  XIX,   o
presidente Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos - lembrando que
o último havia  estudado em Paris  na época das reformas da  capital
francesa – transformam o centro do Rio de Janeiro. Só que, aqui, tudo se
deu de forma ainda mais abrupta. Para Bilac, essa é uma qualidade a
enaltecer: “essa transformação de Paris foi lenta, morosíssima, arrastada.
Mas, aqui a mudança foi quase instantânea. O Rio novo saía do Rio
velho em pouco tempo, em dias, como uma leve e iriada borboleta sai da
ressequida casca de uma feia laçaria!...”261

O panorama que temos, portanto, é o de uma cidade letrada que
tenta projetar uma cidade ideal a ser implantada na realidade, tirando o
lugar  da  cidade real:  “A partir  dessas condições,  é possível  inverter
processo: em vez de representar a coisa já existente mediante signos,
estes se encarregam de representar o sonho da coisa, tão ardentemente
desejada nessa época de utopias, abrindo o caminho a essa futuridade
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que governaria  os tempos  modernos”.  262 Ao registrar  e  enaltecer  o
simbólico em detrimento do concreto, o texto bilaquiano contribuía para
a formação desse panorama, uma vez que esteve quase sempre apoiando
a tentativa de remodelação da cidade “pelo alto”.  

Olavo Bilac coloca-se ao lado da nova administração, apoiando
as mudanças planejadas, desde o momento que Pereira Passos assume a
Capital  Federal  em janeiro  de 1903 e lança suas metas de governo,
escolhido  que  fora  para  tal  tarefa  pelo  presidente  Rodrigues  Alves.
Consciente do volume e das proporções que tomariam as reformas, o
prefeito nomeado exigiu carta branca para executá-las,  o que lhe foi
concedido através de uma lei promulgada em dezembro de 1902. “ A lei
era  equívoca,  arbitrária  e  visivelmente  anticonstitucional,  atribuindo
poderes tirânicos ao prefeito e retirando qualquer direito de defesa à
comunidade”, afirma Nicolau Sevcenko263.   Com tantos poderes e um
empréstimo equivalente  a  4  milhões de libras,  não foram poucas  as
críticas ao novo prefeito.

Nas crônicas de Bilac, entretanto, somente elogios aparecem. O
fato de chegar a aparecer na foto oficial da comissão de obras não é aqui
mero  acaso,  o  jornalista  definitivamente  estava  ao  lado  de  quem
transformaria  ‘Pestópolis”  na Paris dos trópicos.   Com ironia,  critica
contundentemente o jornal que diz ser quixotesco o programa da recém
empossada administração.  No texto, conclama Pereira Passos a não ter
medo das sovas e a ser D. Quixote, como o foi para Paris o Barão de
Haussman, para Lisboa o Marquês de Pombal e Torcuato Alvear para
Buenos Aires.  É esse o Bilac que escreve o texto a seguir, que muito já
foi transcrito em trabalhos sobre o período, mas que vale a pena repetir: 

Chorai barracões de todos os estilos, de todos os
feitios,  de  todas  as  cores,  góticos,  manuelinos,
egípcios,  amarelos,  vermelhos,  azuis,  altos,
baixos, finos e grossos que encheis a cidade, que
oprimis  o  solo,  que  tapais  o  horizonte,  que
ofendeis os olhos, que nauseais as almas! Chegou
a vossa última hora...Um prefeito, que não gosta
de monstros,  jurou  guerra  implacável  e  feroz à
vossa raça maldita: preparai-vos todos para cair,
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fortalezas  de  mau  gosto,  baluartes  de  fealdade,
templos  de  hediondez  -,  como  já  caiu  o  vosso
companheiro  do  largo  do  Paço,  aos  golpes  dos
martelos abençoados da Prefeitura!264

Bilac  aparece,  assim,  como  um dos  “sustentáculos  da euforia
reformista, pretendendo assumir posições públicas de esclarecimento”,
como observa Beatriz Resende.265 Um dos mais ardorosos defensores do
projeto de reformas, tanto das mudanças materiais como de seu sentido
mais amplo, acredita que uma cidade limpa, moderna, acolhedora para
as artes, seria capaz de caminhar para o idealizado progresso, conceito
esse que Walter Benjamin tão bem soube esclarecer, em sua análise da
sociedade burguesa, em sua relação com a técnica, a mercadoria e as
representações alegóricas. Essa ideia de progresso, de que o que vem
depois é o melhor, é colocada em xeque pelo filósofo alemão, que aí
também criticava a modernidade, apesar de admirá-la, num movimento
pendular que lhe é tão caro. Segundo Walter Benjamin, esse conceito de
progresso,  apesar  de  estar  disseminado  no  mundo  ocidental,  leva  à
sociedade  de  consumo,  ao  fim  do  valor  de  uso  e  à  consequente
fetichização da mercadoria. 

Na  concepção  bilaquiana,  entretanto,  o  progresso  está
intimamente ligado à remodelação do espaço físico,compreendido como
fator determinante para a construção de uma nova imagem de nação
brasileira,  como o fim da ‘barbárie’.  Nada melhor,  portanto,  do que
cortar a cidade ao meio com aquela que seria o símbolo da nova época:
uma  avenida  com  dois  quilômetros,  ligando  o  mar  ao  mar,  e
impressionantes 33 metros de largura:  Apesar dos 557 prédios que são
desapropriados, a inauguração da Avenida Central se faz em  clima de
êxtase, como nos relata Bilac:

Mas o meu sonho animou tudo aquilo: comecei a
ver, ao longo da cidade derramada aos meus pés,
rasgar-se  a  grande  Avenida;  diante  dos  meus
olhos  deslumbrados  relampejavam  jatos  de  luz
elétrica;  e  vi  desenhar-se  a  cidade  futura,

264 BILAC, Olavo.  Crônica.  Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 25/01/1903.
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de Janeiro: Editora da UFRJ; Editora Unicamp, 1993.  p.112



resplandecente e rica, mais bela do que todas as
suas irmãs,  irradiante na glória e na civilização.
Ah,  quem me dera  vida  para  te  ver  e  te  amar
nesses dias, cidade do meu amor!”266

No período do bota-abaixo vemos o cronista exacerbar todo seu
entusiasmo e amor pela cidade. Os textos nos remetem à imagem de um
jovem deslumbrado com a possibilidade de ver seu sonho concretizado,
mas não podemos esquecer de sua então posição de intelectual a serviço
do poder público. Na foto oficial da comissão de obras, afinal, vemos a
figura  do  cronista  em meio  aos  engenheiros  e  políticos.  Com tanto
‘engajamento’, parece óbvio que escreva que seu  ‘bom povo da linda e
amada  cidade’,  está  delirante  por,  finalmente,  não  receber  somente
“Imposto  e  pau;  ruas  tortas  e  sujas;  casas  imundas...e  às  vezes
atravessadas por balázios; estados de sítio e bernardas; febre amarela e
tédio”, mas sim ganhar de presente “uma avenida esplêndida bordada de
palácios, e cheia de ar e de luz.”

Um perfeito porta-voz da belle époque carioca267 é como Jeffrey
Needell  rotula  Olavo  Bilac,  por  sua  posição  de  representante  da
civilização e crítico do ‘atraso’ urbano.  É considerado o cronista de sua
geração que lutou de forma mais  contundente,  clara  e  objetiva  pela
melhoria da condição urbana.  Por exemplo, ao relatar um hipotético
diálogo com um pessimista, a quem debocha ao alcunhar como ‘nariz
torcido’,  é enfático ao afirmar que “a cidade progredirá sempre, já não
há  força  que  possa  deter  o  seu  progresso.  Provavelmente,  o  Nariz
Torcido ainda não viu como esta cidade está ficando linda e como se vai
executando  com  rapidez  e  bom  gosto  o  seu  ajardinamento.”268 Sua
posição aparece de forma transparente aqui e em dezenas de textos, nos
quais  chega  a  ficar  irritado  quando  sabe  de  alguma  notícia  ou
comentário que desabone a caminhada rumo à modernização da cidade.

Suas crônicas defendem continuamente as reformas, sempre na
ânsia de vertransformada a então Capital Federal na Paris dos trópicos,
projetando em seus textos a cidade ideal que gostaria que fosse tornada
real.  Já  nos  primeiros  meses  de  1905  nos  dá  detalhes  sobre  as

266 BILAC, Olavo. Crônica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 13/03/1904. In:
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268 BILAC, Olavo. Chronica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 16/06/1907–
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  



negociações  do  empréstimo  destinado  às  obras  de  saneamento,
comemorando a nova era de progresso e reabilitação moral que se inicia,
já que 

Os  minutos  da  imundice  e  do  opróbrio  estão
contados. Se o Diabo não se meter no meio dos
projetos,  o  Rio  de  Janeiro  deixará,  dentro  de
poucos anos, de abrigar no seu seio o espantalho
da febre amarela. O trabalho já começou. Não se
dá um passo na velha e imensa cidade que se não
sinta  a  influência  de  uma  administração
inteligente a capaz. Ajardinam-se praças, abrem-
se ruas, deitam-se por terra pardieiros, reformam
calçamentos,  decretam-se  medidas  enérgicas
contra  as  epidemias.  Parece  que  a  Providência
Divina  quis  enfim  descerrar-nos  os  olhos  e
obrigar-nos  a  ver  aquilo  que  uma  voluntária  e
criminosa cegueira nos encobria.269

O  bota-abaixo  foi  a  reformulação  de  determinada  imagem,
mesmo que a realidade não fosse condizente com a nova figura que se
tentava  construir.  É  nesse  sentido  que  podemos  interpretar  que  a
reordenação da cidade pelo prefeito Pereira Passos, como acontecera
com Paris, não obedecera apenas a opções estéticas e urbanísticas, mas a
decisões políticas,  através de uma reorganização social da população.
Os  padrões  de  Haussmann  foram  determinados  como  o  verdadeiro
modelo de urbanização moderna, sem questionamentos maiores sobre as
centenas  de  edifícios  derrubados,  o  deslocamento  de milhares  de
pessoas, o desaparecimento de bairros inteiros. E, como modelo, passa a
ser reproduzido nas cidades emergentes – o Rio de Janeiro entre elas. 

Dessa forma, sob ordens da municipalidade, ruas são alargadas e
pavimentadas  e  outras  abertas,  parques  e  praças  são limpos  e
arborizados e muita destruição se vê por toda parte: de casas particulares
até  cortiços,  de  prédios  públicos  até  lojas.  “Tudo  o  que  pudesse
comprometer  de  alguma  forma  a  nova  paisagem  urbana  foi  posto
abaixo”.  270A tarefa  proposta,  portanto,  era  a  de  encobrir  o  passado
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colonial,  “limpando”  o  que  havia  de  velho  e  sujo,  para  que  a
modernidade pudesse se instalar no Brasil: o chique era mesmo ignorar
o Brasil e delirar por Paris271.

Uma  das  principais  conseqüências  dessa  entrada  forçada  na
modernidade e mais preocupada em fazer do Rio um cartão-postal do
que com o bem estar do povo, seria o modelo excludente da maior e
melhor cidade brasileira. Com a demolição de cerca de 600 habitações
coletivas – os famosos cabeças-de-porco – e 700 casas, pelo menos 14
mil pessoas ficaram sem teto. Isso sem contar as famílias que tiveram
que deixar os imóveis que moravam devido à especulação imobiliária e
ao  aumento  dos  aluguéis,  causados  pelos  novos  impostos  que
acompanhavam os  serviços  de  iluminação,  calçamento  e  esgotos.  A
proibição  de  certas  profissões  e  de  criar  de  animais  domésticos
inviabilizou ainda mais a permanência das classes mais baixas na região
central, que são obrigadas a procurar outros locais para sua moradia. 272

Não  é  por  acaso  que  em  textos  dos  anos  1906  em  diante
encontramos um Bilac que ‘descobre’ que o Rio de Janeiro é muito mais
do que sua região central. Aqueles que haviam sido expulsos do local
que  o  cronista  considerava  um  paraíso  subiram  os  morros  ou  se
afastaram para os arredores da cidade. Ainda que de forma muito menos
intensa – ou interessante – que a do seu contemporâneo e conterrâneo
João do Rio, também temos a visão bilaquiana sobre o que acontecia
com a população que vivia longe do bota-abaixo. O cronista, é certo,
não se afastava demais de seu ambiente preferido, apesar de afirmar que
“meu coração de carioca não é tão pequeno que só possa amar estas ruas
barulhentas do centro da cidade com os seus cafés ao ar livre e os seus
automóveis pouco perfumados”273. Assim, deixou testemunho de como o
bairro  Cidade  Nova  era  naqueles  anos,  quando  nem  em sonho  se
pensava  que  a  prefeitura  um  dia  fosse  parar  lá  –  muito  menos  o
‘sambódromo’.  No  tempo  de  Bilac,  o  lugar  sofria  de  inundações
constantes,  o  que  faz  o  jornalista  lastimar  a  vida  dos  moradores  e
terminar ironizando que “daqui a algum tempo, talvez eles se adaptem
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de modo tal àquelas condições de vida, que venham a criar barbatanas
como peixes”274.  E alerta aos seus leitores:

Nós  que  vivemos  pela  rua  do  Ouvidor,
trabalhando  ou  vadiando,  não  pensamos  nunca
neste  vasto  formigueiro  anônimo,  em  cujo
trabalho  obscuro  e  incessante  repousam  a
tranquilidade  e  a  segurança  da  nossa  vida.  (...)
Haja, porém, uma crise na lavoura de trigo, ou um
embaraço no comércio de farinha, ou uma greve
de padeiros, - e todas as atenções se concentrarão
na vida dessa gente humilde,  cuja  humildade é
mais útil, no maquinismo da civilização, do que a
fanfarronice dos nababos carregados de ouro e do
que a parolice dos filósofos carregados de frases
275.  

Afastando-se  ainda  mais  do  centro  de  “sebastianópolis’,  o
cronista espanta-se – ou quer espantar quem o lê – afirmando: “Já agora
é preciso contar com os subúrbios na vida do Rio de Janeiro. A cidade já
não  acaba  em  S.  Cristóvão.  Mato  Grosso  existe!”.276 E  continua
demonstrando sua perplexidade pelo fato de que esses bairros estarem
ultrapassando Botafogo ou Laranjeiras nos quesitos mais mundanos da
vida urbana: teatros, clubes, bibliotecas, salões de baile, parques, festas
e jornais,  inclusive com coluna social.   Foi-se a época, explica,  que
morar  nos subúrbios era como viver  no Acre,  era  ser desterrado   e
castigado.  Após aplaudir  o  renascimento  da zona suburbana,  que se
livrava da dependência das lojas da Rua do Ouvidor e dos teatros do
Largo do Rocio, o jornalista faz uma “prudente advertência: não corram
muito,  não  amem demais  o  progresso  –  que  nem todo  progresso  é
desejável”.  A frase bem mostra as contradições desse moderno Bilac
jornalista.

O  cronista  percebe  que  as  transformações  trazidas  pelo
desenvolvimento  não  são  apenas  as  que  embelezam e  travestem de
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primeiro mundo o Rio de Janeiro. Em texto que analisa a ‘Estatística dos
crimes ao Rio de Janeiro em 1905’ comenta sobre as 180 mortes do ano
anterior,  assinalando que ninguém mais se espantava com esse número, 

nem a gente moça, que nasceu e cresceu em plena
febre  da  civilização,  nem  a  gente  velha,  que
insensivelmente se foi habituando às progressivas
transformações  da  vida  urbana,  gradualmente
passando da idade da liteira à idade do bonde, da
idade do bonde à idade do automóvel.  (...)  É o
Progresso.  E  o  Progresso  ,  mal  comparando,  é
como um bom cozinheiro que não pode fornecer
um bom jantar  sem sacrificar  a  vida de alguns
peixes, de algumas aves e de alguns legumes. A
civilização não se alimenta com sonhos e brisas:
come carne e bebe sangue.277

O texto, um exemplo de que os documentos de cultura também o
são de barbárie, nem parece ter sido redigido por quem sempre mostrou
ser, em suas crônicas, um entusiasta da vida moderna e tudo que trazia
de novidades.  Esse caráter paradoxal do texto bilaquiano inscreve o
cronista  na concepção de modernidade,  tão contraditória  como essas
poucas  e  intensas  linhas.   Vale  lembrar  que  para  Benjamin  a
modernidade  se  traduz  como  um  paradoxo:  rompe  com  as  formas
tradicionais de relacionamento e interação dos homens entre si e com a
natureza, mas abre a possibilidade de renovar e reconstruir.Se por um
lado exalta a produção do novo, por outro mostra suas fissuras e aponta
para seu próprio envelhecimento, num paradoxo que lhe é inerente – tal
afirmação tanto  poderia  descrever  a  modernidade como a vê  Walter
Benjamin, como explicar algumas das crônicas de Olavo Bilac.  

Entretanto, no geral o  progresso supera o ceticismo em relação às
novidades e a defesa da modernidade sobrepuja-se dentro dos textos de
Olavo  Bilac.   De  fato,  é  o  progresso  urbano  o  grande  tema  e  o
protagonista de suas crônicas, como afirma, com toda propriedade de
principal estudioso da prosa jornalística bilaquiana, Antônio Dimas.  Os
mais  exponenciais  de  todos  exemplos  são  os  editoriais  da  revista
Kosmos, onde o jornalista, instalado comodamente nas suas primeiras
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páginas, de 1904 a 1908, “comenta o mundo a seu redor, abordando-o
genericamente, exortando-o ao progresso”278

Nenhuma folha poderia ser mesmo mais apropriada para receber
as linhas deste Bilac progressista do que a Kosmos. Ainda no texto da
primeira edição, ou seja, na sua apresentação aos leitores,  afirmou em
editorial  que  finalmente  o  Brasil  havia  entrado  numa  fase  de
revitalização, tendo a higiene,  a beleza e a arte encontrado quem as
introduzisse no país, fazendo  “essa lenta e maravilhosa metamorfose da
lagarta em borboleta”279. O cronista explicou, ainda, que era projeto da
direção da revista  acompanhar  todas as mudanças desta regeneração
moral  e  material  e  que  esse  fato  explicava  suas  presença  naquelas
páginas, tarefa que cumpriu de forma exemplar por 46 números.  Em
crônica que responde de forma sarcástica –  notadamente iritado com a
publicação de um ‘a pedido’ no Jornal do Commércio – a um suposto
profeta  que afirmaria  que o progresso seria fatal  para os cariocas,  o
cronista  mostra  sua  intolerância  com  quem  coloca  em dúvida  o
benefício das transformações. Exasperado com as críticas do autor da
nota, que entre outras questões é contra a instalação de um ‘elevador’280

no Pão de Açúcar, pergunta:

Já  este  progresso  espantoso,  que  se  está  aqui
desenvolvendo  há  cinco  anos,  é  uma  coisa
sobrenatural.  As  avenidas,  os  corsos,  as
construções de portos e de estradas de ferro, as
embaixadas de expansão econômica,  os projetos
de  povoamento  e  colonização,  a  Exposição
Nacional,  os  palácios,  a  “Confraria  dos  Moços
Bonitos”,  os  cinematógrafos,  -  não  achais  que
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tudo isso é um prodígio numa terra  que passou
quatrocentos e dois anos a dormir?281

A resposta viria da maneira mais concreta possível: para mostrar
todos os ‘prodígios’ do progresso sobrenatural, no ano seguinte o Rio de
Janeiro preparou uma fantástica exposição, na qual mais do que nunca
queria  se  apresentar  como  o principal  palco  da  modernidade  latino-
americana.  Em  1908,  juntamente   com   as   comemorações   do
Centenário  da Abertura  dos Portos,  realizou-se uma  grande mostra,
uma “versão  tropical” das grandes exposições universais de meados  do
século  XIX, o primeiro evento deste  gênero  realizado  no  período
republicano  e,  sobretudo,  após  o  bota-abaixo.   Apresentar
grandiosamente os ideais do que se anuncia como uma nova época é um
traço comum aos projetos modernizadores e, em 1908, o Rio de Janeiro
foi visto como o lugar da sua realização.

1.5GRANDE  EXIBIÇÃO  DA  NOSSA  FORÇA  E  DO  NOSSO
TRABALHO – BRASIL EM EXPOSIÇÃO

A Exposição de 1908, tendo na figura de Olavo Bilac um dos
idealizadores  e  seu  principal  divulgador,  como  jornalista  oficial  do
evento que foi, encaixa-se na tradição destes eventos de forma exemplar.
Ainda que não tenha sido o primeiro dessas mostras a ser realizado em
solo nacional, torna-se dos mais importantes por culminar uma época de
prosperidade  e  sonhos.  A   primeira  experiência  ‘dentro  de  casa’
aconteceu em 1861, na Escola Central, futura escola de engenharia do
Rio de Janeiro, que abrigou uma exposição nacional visitada por mais
de 50 mil pessoas. Outros eventos do gênero foram realizados até o final
do  século,  sempre  tendo  como  objetivo  escolher  os  produtos  que
representariam o Brasil nas exposições universais.282  Mas foi somente
mais de 50 anos depois que o país fez sua maior mostra, em 1908, ainda
de âmbito nacional mas com largo alcance, que marcou sua história na
realização das grandes festas.

281 BILAC,  Olavo.  Chronica.  Kosmos.  Rio de Janeiro,novembro  de 1907  –
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  
282 AZEVEDO,  Manuel  Duarte  Moreira.  O  Rio  de  Janeiro: sua  história,
monumentos,  homens  notáveis,  usos e  curiosidades.  3ª  ed..  Rio  de Janeiro:
Livraria Brasiliana Editora, 1969.



Como todas as exposições,  torna-se um local de peregrinação e
onde  a  modernidade  atinge  seu  máximo  esplendor.   Glamorosos  e
imponentes espetáculos da vida moderna, as Exposições tinham como
objetivo  divulgar  as  novas  tecnologias  e  produtos  que  surgiam  da
‘potente’ indústria do século XIX nos países desenvolvidos ocidentais,
numa época em que a ciência era por muitos vista como uma verdade
absoluta.  Mais  do  que  uma  feira  de  negócios,  era  uma  vitrine  da
modernidade.   E,  ao  se  depararem  com  as  ‘maravilhas’  do  mundo
moderno, as pessoas construíam seus sonhos a partir dessa realidade,
tomando-as como base de algo que se quer, que se gostaria transformar
em concreto e que se espera que um dia o seja.

“Uma vez na feira, o escritor olhava à sua volta como em um
panorama”283,  escreve  Walter  Benjamin  ao iniciar  seu artigo sobre o
flâneur, nos remetendo às origens destes eventos. Inspiradas e seguindo
um modelo de divertimento iniciado pelos panoramas, as exposições são
ainda descendentes aprimorados das feiras das aldeias: começaram a ser
realizadas na França desde 1798, mas com caráter nacional. Na primeira
metade do século XIX aconteceram três edições durante o consulado
napoleônico, outras três sob a Monarquia de Julho e ainda outra durante
a Segunda República. 

Essas, porém, eram apenas embriões das 16 exposições universais
que,  a partir de 1851, aconteceram nas principais metrópoles do mundo,
sendo  realizada  primeiro  em  Londres,  logo  em  Paris  e  depois  em
cidades como Viena,  Filadélfia,   Sidney ou Barcelona, muitas  vezes
comemorando  datas  nacionais.  Entre  todas,  a  capital francesa  foi  a
grande anfitriã, tendo realizado quatro edições durante a segunda metade
do século, sendo a última a antológica Exposição Universal de 1889,
comemorativa  ao  centenário  da  revolução  que  pregava liberdade,
igualdade e fraternidade.  

As  cidades  onde  as  exposições  foram  montadas  eram
consideradas os grandes centros da modernidade – e nem de longe essa é
uma coincidência – e  condensaram o que o século XIX entendeu como
sua ideologia: o progresso construído sobre a ciência e a indústria; a
liberdade entendida como livre mercado; o cosmopolitismo baseado na
ideia  de  que  o  conhecimento  humano  e  a  produção  seriam
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transnacionais, objetivos e sem limites.284 Utópicas ou não, essas ideias
atravessaram o  século  e  traziam a  esperança  de  um tempo presente
virtuoso  com  a  previsão  de  um  futuro  excepcional.  As  exposições
universais  queriam  ser  um  retrato  diminuto  desse  mundo  moderno
perfeito, composto de espetáculos nos campos da ciência, das artes, da
arquitetura,  dos  costumes  e  da  tecnologia.   Como  as passagens
parisienses,  eram  como  ‘uma  cidade,  um  mundo  em  miniatura”285,
configurando-se como a concretização idealizada de um desejo. 

Mas  a  universalização  das  ideias-imagens  de
representação coletiva  passa também por  outros
caminhos: os da utopia, do sonho, do desejo. E,
neste ponto, quem não desejaria que os frutos do
progresso  fossem  distribuídos,  que  se
concretizasse a construção de um mundo melhor e
que a tecnologia suavizasse a vida? 
Retornam,  neste  contexto,  as  exposições
universais  como  um  instrumento  de  sedução
social ou ainda como um lugar de celebração da
utopia.  Ser  moderno,  progressista,  tecnificado,
quem  não  desejaria?  Qual  nação  não  aspiraria
trilhar estes caminhos?286

A utopia do progresso como redentor de todos os males embalou
os  sonhos  do  século  XIX.  Foi  através  das  máquinas,  com  suas
surpreendentes e inovadoras engrenagens,  que o progresso se tornara
algo palpável. Em artigo intitulado Como a burguesia comemora a sua
revolução, de 1891, vemos como as feiras efetivamente apresentaram os
avanços da indústria:“A exposição universal  deu-lhe [ao proletariado]
uma excelente noção do incrível grau de desenvolvimento dos meios de
produção alcançado por todos os países civilizados, o qual ultrapassou
sobremaneira  as  fantasias  mais  ousadas  dos  utopistas  do  século
anterior”.287 Colocar  os  sonhos  concretizados  à  mostra  era

284 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Exposições Universais. Op. Cit, 
285BENJAMIN,  Walter.  Charles  Baudelaire  –  um  lírico  no  auge  no
capitalismo. Op. Cit., p. 35
286PESAVENTO, Sandra Jatahy. Exposições Universais. Op. Cit.. p.15
287PLEKHANOV, G.Wie die bourgeoisie ihrer revolutioin gedenkt. Die Neue
Zeit, IX, n°1, Stuttgart, 1891, p.138. In: BENJAMIN, Walter.  Passagens. Op.
Cit.,p. 216



imperativo.Como  afirma  Willi  Bolle,  “as  exposições  universais,
acompanhadas por uma zelosa indústria de diversões, promovem uma
‘idealização do valor  de troca’  e  a  ‘entronização da mercadoria’”288,
criando a máxima fantasmagoria da cultura capitalista.

Para  a  grande  parte  dos  moradores  das  grandes  metrópoles
‘desenvolvidas’  do mundo, a  modernidade acontecia  diante dos seus
olhos, de forma rápida e desorganizada. As exposições, então, serviam
para reunir todas as fantásticas invenções em um só lugar, ao alcance da
vista  de  pessoas  que  moravam  nas  cidades  e,  também, dos  muitos
visitantes  que  vinham  de  outras  regiões  e  países.  “As  exposições
universais transfiguram o valor de troca das mercadorias ao ofuscar o
caráter  abstrato  de  suas  determinações  de  valor”289,  explica  Rolf
Tiedemann. Como tal, foram grandes vitrines do poder do homem sobre
a máquina e uma tentativa de abarcar e revelar todo o conhecimento
humano, organizá-lo e catalogá-lo. 

Exposições. ‘Todas as regiões, e mesmo, em uma
retrospectiva,  todas  as  épocas.  Da  agricultura  e
mineração, da indústria e das máquinas, mostradas
em  funcionamento,  até  as  matérias-primas  e  o
material manufaturado, até a arte e o artesanato.
Há tudo nisso uma necessidade singular de síntese
prematura, que é própria do século XIX.’290

Ao  apresentar  o  poderio  da  indústria  e  da  tecnologia,  as
exposições foram a base da fantasmagoria política, afirma Buck-Morss,
291 comentando que as autoridades encorajavam o proletariado a realizar
‘peregrinações’ ao evento. Para se ter uma ideia de sua dimensão, um
dado  interessante  da  feira  de  Paris  de  1867:  400  mil  trabalhadores
franceses  receberam  entradas  gratuitas,  enquanto  os operários
estrangeiros ganhavam alojamento por conta do governo francês.  Esses

288 BOLLE, Willi. Fisigonomia da metrópole moderna. Op. Cit., p. 66. 
289 TIEDEMANN, Rolf.  Introdução á edição alemã (1982). In: BENJAMIN,
Walter. Passagens.Op. Cit.,p. 24
290 GIEDION, Sigfried.  Bauen in Frankreich.Leipzig e Berlim, 1928, p.37.  In:
BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p. 211
291 BUCK-MORSS, Susan.  Dialética do Olhar- Walter Benjamin e o projeto
das  Passagens.  Trad.  Ana  Luiza  de  Andrade.  Belo  Horizonte:  Editora  da
UFMG; Chapecó: Argus, 2002. p. 118



homens  iam ao  recinto  para  assombrar-se  com o  que  eles  mesmos
haviam produzido,  mas que jamais  poderiam comprar e,  ainda mais,
maravilhar-se com as máquinas que os substituíam a cada dia.  Em suas
Passagens Walter  Benjamin  destaca  uma  importante  anotação  sobre
esse tema:

Nesta sala  de máquinas havia  máquinas de fiar
automáticas,  a máquina de fazer renda Jacquart,
máquinas  que  fabricavam  envelopes,  teares  a
vapor,  locomotivas  em  miniatura,  bombas
centrífugas e locomoveis; todas elas trabalhavam
como  loucas,  enquanto  milhares  de  pessoas  ao
lado delas, usando cartolas e chapéus, esperavam
sentadas calmamente, passivamente, sem imaginar
que a era do homem neste planeta chegava ao fim.
292

Para  além  do  deslumbre  e  exibicionismo  das  máquinas,  as
exposições  eram  eventos  para  comercialização  de  mercadorias,
fechamento de contratos,  negócios de todos os tipos.   Mas esse,  no
entanto,  era  uma  faceta  reserva  a  um  pequeno  núcleo,  no  qual
dificilmente entrava  quem não pertencesse aos grupos mandatários do
governo  e  indústria.   Para  a  maioria  das  pessoas,  a função
fantasmagórica  dos  ‘festivais  populares  do  capitalismo’,  porém,  se
sobrepõe ao comércio de mercadorias e são “condicionadas ao princípio
da publicidade: ‘olhe, mas não toque’, aprendendo assim a obter prazer
só do espetáculo”293.  É dessa forma que “Renan compara as exposições
universais às grandes festas gregas, aos jogos olímpicos, às panatéias.
Mas o que diferencia a primeiras das últimas é o fato de lhes faltar
poesia”294. Os novos inventos, pouco poéticos e muito úteis, admirados
de  longe  pela  multidão  boquiaberta,  eram  prova  concreta  da
superioridade da tecnologia  e  adquiriram o status de fantasmagorias,
criadas no mundo moderno para encantar a humanidade.

Que  outra  expressão  não  teriam   as  novas
máquinas  surgidas  pela  aplicação  da  ciência  à

292 WALPOLE,  Hugh.  The  Fortress,  Hamburgo  /  Paris  /  Bolonha,  1933,
p.306.In: BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p. 226
293 BUCK_MORSS, Susan. Dialética do Olhar. Op. Cit.,p. 116
294 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p. 231



tecnologia,  os  rápidos  e  modernos  meios  de
comunicação baseados na ferrovia e na navegação
a vapor ou os assombrosos inventos do engenho
humano,  como  o  telefone,  o  telégrafo,  o
cinematógrafo,  a  fotografia?  Mercadorias
destinadas a encantar a humanidade, símbolos do
progresso técnico  dos 'novos tempos',  não eram
simples  produtos  postos  à  venda,  mas
corporificavam  ideias  que  buscavam  impor-se
com  a  força  das  certezas:  o  sistema  capitalista
trouxera progresso à humanidade, a máquina era
voltada  para  a  satisfação  das  necessidades
humanas,  a  ordem  burguesa  instaurava  a
sociedade do bem-estar, o futuro era previsível, o
trabalho  disciplinado  tinha  possibilidades
redentoras, a propriedade não era apenas desejável
e justa, como era uma meta a ser alcançada por
todos,  etc.  Neste  contexto,  a  máquina  apareceu
como símbolo das inovações, rupturas, utopias e
contradições dos 'novos tempos', responsável por
mudanças materiais, sociais e mentais.295

As exposições tinham um papel pedagógico ao mostrar e ensinar
as crenças e virtudes do progresso, da produtividade, da disciplina do
trabalho,  da  nova  maneira  de  viver  o  tempo,  das  possibilidades
salvadoras da técnica.  Em crônica que comenta sobre a Exposição do
Rio  de  Janeiro  de  1908,  Olavo  Bilac  afirma  textualmente  que  “as
grandes  feiras  devem  ser  elementos  de  educação  popular.”  Para  o
cronista, o ditado popular de que somente é possível amar aquilo a que
se conhece poderia ser completado com o fato de que o povo somente
pode se orgulhar daquilo que compreende296: “podeis acenar-lhe com um
milhão de progressos reais e incontestáveis para o país; mas, se lhe não
mostrardes, de modo claro e positivo, a realidade desses progressos, não
conseguireis libertá-lo da desconfiança natural”.297

295PESAVENTO, Sandra Jatahy. Exposições Universais . Op. Cit., p.21
296 Vale lembrar que esta faceta pedagógica de Bilac será exacerbada poucos
anos  depois,  quandopercorre  o  país  fazendo  propaganda  para  o  exército,
defendendo o serviço militar obrigatório. 
297 BILAC, Olavo.  Diário do Rio.  Correio Paulistano. São Paulo,05/04/1908.
In: DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista: Crônicas. Vol.1. Op.Cit., p.147 



Para  além  dessa  função  didático-pedagógica,  as  exposições
funcionavam também como síntese e exteriorização dos novos tempos,
sendo  musas  inspiradoras  de  dois  processos  fundamentais   que
consolidaram  a  expansão  do  capitalismo  e  a  constituição  de  um
imaginário  burguês:  o  sistema  de  fábrica  e  a  modernidade.298 E,  ao
sobrepor pela primeira vez o produto por sobre a força do trabalho, o
trabalhador, era consolidado o mundo moderno como entendemos até
hoje, voltado ao consumo e à superioridade tecnológica das nações. Nas
ácidas palavras de Ernest Renan, escritas nos primórdios das exposições,
“duas  vezes  a  Europa  se  deslocou  para  ver  mercadorias  expostas  e
comparar  produtos materiais  e,  de volta  dessas peregrinações de um
novo tipo, ninguém se queixou que alguma coisa lhe faltasse”. 299

Ao  criar  e  ampliar  o  mundo  das  mercadorias,  as  exposições
constituíam por e em si mesmas uma fantasmagoria,  ou, no mínimo,
uma imagem da realidade que perpassa a relação do homem com as
coisas. Ainda que dotadas de caráter efêmero deixavam rastro não só no
imaginário popular, mas também físicos, entre os quais a Torre Eiffel, o
Palácio de Cristal inglês e a roda gigante norte-americana destacam-se
como alegorias visíveis dos supostos avanços do mundo moderno.  

Desde  suas  primeiras  edições  as  exposições  exploravam  a
arquitetura como símbolo do progresso, da superioridade da tecnologia
que podia ‘usar e abusar’ da matéria prima bruta que a natureza lhes
oferecia.  Foi  o Palácio de Cristal,  idealizado para a primeira  grande
exposição,  realizada em 1851 em Londres,  o percussor  de um novo
conceito no mundo burguês, no qual espaço e tempo ganham uma nova
dimensão.  Totalmente construído em ferro fundido e vidro,  no tempo
recorde  de  apenas  seis  meses,  dispunha  de  meio  quilômetro  de
comprimento e  33 metros de altura para exibir as últimas tecnologias
desenvolvidas  pela  Revolução  Industrial,  tornando-se  o  próprio  um
revolucionário, ao ser o primeiro prédio a utilizar esses elementos de
forma tão contundente.

298 Por  sistema  de  fábrica  entende-se  “  o  núcleo  central  do  conjunto  de
transformações ao mesmo tempo econômico-sociais e político ideológicas que
acabaram  por  assentar  as  bases  do  desenvolvimento  capitalista.”  In:
PESAVENTO, Sandra Jatahy. Exposições Universais. Op. Cit.,p.14
299 RENAN, Ernest. Essais de Morale et de Critique. Paris, 1859,  pp. 356-357.
In: BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p. 232



É  muito  estranho  e  significativo  que  esta
Exposição  universal  de  Londres  –  nascida  das
modernas  concepções  da  força  do  vapor,  da
eletricidade  e  da  fotografia,  das  modernas
concepções do livre comércio – tenha ao mesmo
tempo contribuído com um impulso decisivo para
as  mudanças  das  formas  artísticas  de  toda  esta
época.  Construir  um  palácio  em  vidro  e  ferro
pareceu  então  ao  mundo  uma  espécie  de
inspiração  fantástica para  uma obra  de ocasião.
Reconhecemos agora que foi  o  primeiro  grande
avanço  em  direção  a  uma  revolução  total  das
formas...300

A descrição  poética  do  monumento  como “o  episódio  de  um
sonho de uma noite de verão sob o sol da meia noite” 301 leva o palácio
para o mundo onírico que as exposições também representavam. Força e
leveza  se  uniam  pela  primeira  vez  aos  olhos  incrédulos  de  uma
população que aprendia a viver a modernidade.  Foi dentro dessa linha
que Olavo Bilac montou um pavilhão de vidro dentro da Exposição de
1908 e, em seu interior, a grande mercadoria dos tempos modernos: o
jornalismo.  Antes de chegar a este ponto, porém, é preciso entender
como foi a trajetória brasileira no mundo das exposições.

Mostrar o Brasil como um lugar civilizado foi uma preocupação
constante  tanto  no  Império  quanto  na  República.  Dessa  forma,  não
surpreende o fato do país ter sido a primeira nação latino-americana a
participar de exposições universais, ombreando com os modernos países
desenvolvidos.  Dentro da lógica das novas correntes evolucionistas e
ideais burgueses, as exposições promoviam a comparação entre cultura e
desenvolvimento técnico das nações, reforçando a ideia da evolução e
de que eventos e países deviam se superar a cada edição. 

A construção da imagem da primazia através da engenharia, da
medicina, da antropologia, da criminologia, da arqueologia, entre outras
ciências –reforçava a relação metrópole/colônia. Os países periféricos
participavam  das  exposições  como  algo  exótico  -   sob  a  forma  de
produtos, costumes e mesmo indivíduos naturais das colônias -atestando
o poderio e o expansionismo das nações centrais, que confirmavam sua
300LESSING,  Julius.  Das halbe Jahrhundert  Weltausstellungen.Berlim,  1900,
pp.6-10.In: BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p. 220
301 Idem, ibdem.



supremacia racial e cultural. O desejo de obter reconhecimento e status
de  nação  símbolo  de  progresso,  avanço  e  civilização se  mostrava
comum dentre todos países expositores.

A  participação  de  nações  ‘exóticas’  como  o  Brasil  ou  China
servia  para  que  as  exposições  se  transformassem  em  vitrines
antropológicas, que expunham povos e vegetação a serem descobertos,
num retorno simbólico ao paraíso perdido, necessário na contradição da
vida moderna.  O Brasil sempre se exibia de forma ambígua: por um
lado seus parcos avanços tecnológicos – porém surpreendentes para o
resto do mundo, que considerava aqui não haver nada – sobretudo em
maquinaria vinculadas ao trato agrário e de processamento do café; por
outro lado, sua faceta pitoresca e tropical – florestas, índios, frutas e, no
período anterior à abolição, até mesmo os escravos. E, sem dúvida, era
esse aspecto folclórico que despertava maior atenção, em detrimento de
um visão civilizada e moderna que o Brasil gostaria de revelar302.  A
obsessão  da  elite  ilustrada  latino-americana  pela  modernidade  e
tecnologia, que perpassou todo o século XIX, tinha exatamente como
mote  o  sonho  de  participar  do  progresso  e  desfazer  a  imagem  do
atrasado exotismo tropical. 

Ainda que esse objetivo não fosse exatamente alcançado durante
os eventos, e apesar de reforçar o poder das nações mais desenvolvidas,
as exposições tinham supostamente como objetivo uma congregação e
reconciliação entre as nações. Em diálogo de uma peça teatral recolhido
por  Benjamin  e  escrito  por  ocasião  da  Exposição  inglesa  de  1851,
podemos perceber o espírito da época ao ler que o evento era “um bazar
do progresso geral”, no qual “ricos, sábios, artistas, proletários / Cada
qual trabalha para o bem comum; /E, unindo-se como nobres irmãos, /
Querem, todos, a felicidade de cada um.”303 Outro texto compilado por
Benjamin em suas Passagens mostra como a ideia das exposição como
espaço de congregação era reforçado por seus próprios organizadores. 

Sobre a exposição de 1867, organizada segundo
princípios estatísticos: ‘Dar a volta nesse palácio,
circular como o equador, é literalmente girar em

302COSTA,  Ângela  Marques da;  SCHWARCZ,  Lilia  Moritz.  1890-1914:  no
tempo das certezas. Op. Cit., p.125
303 CORDIER,  Clairville  e  Jules.  Le  Palais  de  Cristal,  ou  Les Parisiens  à
Londres. (Théatre de la Porte Saint Martin, 26 de maio de 1851, Paris, 1851,
p.6. In: BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit.,  p. 226



torno do mundo; vieram todos os povos; inimigos
vivem em paz lado a lado. Assim como na origem
das coisas o Espírito divino pairava sobre o orbe
das águas, ele paira sobre este orbe de ferro’. 304

O grande número de países participantes contribuiu para se obter
tal  variedade  de  indústrias,  tendências,  ciências  e artes  que  parecia
mesmo que todo o mundo estava ali reunido. Ao se configurarem como
amostras de produtos manufaturados e do desenvolvimento cultural e
tecnológico,  abertas  ao  público  em geral,  as exposições  da  segunda
metade  do século XIX se auto proclamavam como um espaço do qual
ninguém  retornaria  “empobrecido,  ao  contrário,  voltaria  enriquecido
desse evento no qual investiu o que de possui de melhor, para também
levar para casa o que os outros povos têm  de melhor”.305

Das 16 exposições universais realizadas na segunda metade do
século XIX,  o Brasil se fez presente em cinco, tendo ainda participado
da feira de 1904, nos Estados Unidos,  e na de 1910, na Bélgica.   Foi
nos  ‘palcos’  londrinos  de  1862  que  o  país  pela  primeira  vez  se
apresentou ao mundo e saiu de lá vitorioso, apesar de os organizadores
terem considerado sua participação "mais mineralógica que tecnológica"
306. Ainda assim, recebeu 46 medalhas e 34 menções honrosas graças a
seu papel de produtor de café, que por aquelas épocas era o orgulho
nacional e reafirmava a economia do país como agrária exportadora.
Essa posição, entretanto, foi vista com maus olhos por todos aqueles que
poucos  anos  após  queriam  fazer  o  Brasil  ‘civilizar-se’.  Como
representante desse grupo,  escreve Olavo  Bilac  em 1908:  “Para que
tivéssemos boas indústrias e boa Exposição Industrial, foi preciso que o
Café  e  o  Ouro,  esses  dous  grandes  produtos  criminosos  fossem
derrotados, vencidos, manietados e afastados do poder absoluto”.307

304L’Exposition  Universewlle  de  1867  Ilustrée:  Publication  Internacional
Autorisée par  la  Commission  Impériale,   tomo  2,  p.  322.  In:  BENJAMIN,
Walter. Passagens. Op. Cit.,p. 212
305LESSING,  Julius.  Das halbe Jahrhundert  Weltausstellungen.Berlim,  1900,
pp.6-10.In: BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p. 219
306DRAGO, Niuxa; FURRIEL, Márcia; Zonno, Fabíola. Entre outras mil és tu
Brasil. Disponível em: http://www.fau.ufrj.br/brasilexpos/
307 BILAC, Olavo. Crônica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 06/09/1908. In:
DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista.Op. Cit.,p. 893



Trinta e cinco anos antes de a crônica ser escrita, entretanto, era
ainda o café , o maior produto comercial do mundo naqueles anos, que
movia o Brasil, como não podia deixar de ser. E foi o café  também o
soberano  na  exposição  de  Viena,  com  a  diferença  de  que  agora  o
império queria também atrair trabalhadores estrangeiros para a grande
demanda de  mão-de-obra,  já  que  a  política  escravagista  entrava  em
decadência. Apesar de estar no auge do ciclo cafeeiro, o ano de 1873
não era parte de um momento fácil para o império brasileiro: a guerra do
Paraguai tinha recém terminado e as inquietações políticas vinham de
todas as partes.  Era esse ainda o clima interno quando o país participou
da  exposição  do  centenário  da  independência  dos  Estados  Unidos,
realizada na Filadélfia.  Dessa feita,  o maior  objetivo  era estreitar  as
relações entre os dois grandes países americanos, e a própria família
imperial esteve presente na inauguração, em quatro de julho de 1876. 

A  famosa  Exposition  Universelle  de  Paris,  de
1889,  teve  a participação de um Brasil  –  única
nação  monárquica  presente  num  evento  que
comemorava  os  cem  anos  da  mais  conhecida
revolução burguesa -  que vivia momentos tensos
e que no dia 15 de novembro seria proclamado
país republicano.  Na mais famosa das exposições
universais o governo brasileiro queria mostrar que
havia libertado os escravos, ato bastante tardio,  e
que agora poderia entrar para o moderno mundo
industrial.    Para tanto, montou um pavilhão de
três andares, outro exclusivo para degustação de
café,  mais  um  para  mostrar  a  "Arqueologia  e
Etnografia  no  Brasil",  uma  estufa  de  plantas
tropicais  e  até  um  lago artificial  com vitórias-
régias. Ao total, 2.500 metros quadrados em pleno
coração  daquele  que  era  o  país  idolatrado  pela
elite nacional. 308

Comparado ao pavilhão brasileiro apresentado na Exposição de
1867, essa segunda exibição na França mostrava um país que sabia ao
que tinha vindo e havia decidido parecer mais  do que ser. O que se
exibia era o lado mais burguês do país,  com sua ordem e progresso
exaltada,  apesar  de  que  essa  expressão  somente  muitos  anos  depois

308DRAGO, Niuxa; FURRIEL, Márcia; Zonno, Fabíola. Entre outras mil és tu
Brasil. Disponível em: http://www.fau.ufrj.br/brasilexpos/



constaria na bandeira nacional.  “Foi o Brasil que revelou o Brasil ao
mundo”309, escreveu na época de Santa-Anna Néry, alto representante do
império  na  Exposição,  que  em  seu  discurso  destaca  os  meios  de
transporte e comunicação, como portos, correios, vias férreas, telégrafos
terrestres  e  cabos submarinos,  telefones,  bondes,  para afirmar  que o
Brasil  já  pode   "corresponder-se  com  o  Universo".  Entre  as  mais
concorridas  atrações  destacava-se  o  Panorama  da  Cidade  do Rio  de
Janeiro, pintado por ninguém menos do que Vitor Meireles.310

O pavilhão principal situava-se ao lado da Torre Eiffel, um dos
monumentos mais polêmicos da história das exposições. A coluna de
ferro foi alvo de debates e protestos, como na crônica escrita por Olavo
Bilac e intitulada “O Monstro de Ferro”.  Nela,  o jornalista pede aos
leitores que não se espantem com o título, pois “O mostro a que me vou
referir é a torre Eiffel, a satânica invenção da engenharia moderna que
maculou em Paris o esplendor da exposição universal de 89. Lede-mes,
e concordareis comigo”

(...)  Quatro  patas  formidáveis,  vermelhas,
prendem o colosso à terra:  e sob essas patas se
levanta  ele  arrojado  para  o  céu  como  injúria,
grossíssimo  na  base,  afinando  de  repente,  sem
transição.  Oh! É horrível!  Dir-se-ia uma mulher
gigante  com o  tronco  mirrado  pela  tísica,  e  as
pernas  inchadas  de  elefantíase.  Dentro  daquele
escandaloso  trambolho  há  casas,  cervejarias,
teatros,  o diabo! E Paris,  a sóbria,  a  simples,  a
elegante,  sente-se  ofendida  pela  brutalidade  da
concepção de Eiffel. (...) E a torre Eiffel tem um
intuito altamente criminoso: exilar o bom gosto do
seio de Paris.311

309 HARDMAN, Francisco Foot. Trem Fantasma: Op. Cit., p.87.
310 O  pintor  catarinense  ficou  famoso  em  sua  época  pelos  panoramas  que
apresentava e expunha, numa tentativa de ganhar a vida após perder o emprego
como professor  de artes  após a proclamação  da República.  O panorama de
1889,  o  último  a  ser  produzido  sob  o  manto  da  monarquia,  foi  trazido  e
montado no Largo do Paço, na região mais central do Rio de Janeiro, atraindo
milhares de visitantes durante pelo menos seis anos. In: ARAÚJO, Vicente de
Paula.  A bela época do cinema brasileiro. São Paulo:  Editora Perspectiva,
1976, p.32.



Na mesma crônica Bilac comenta sobre uma suposta venda da
torre  para a  cidade  de  Baltimore,  dizendo  que a prefeitura  de  Paris
deveria  era  pagar  para  alguém  levar  a  ‘hedionda  figura’  para  os
domínios yankees, lugar de onde nunca deveria sair. Para o cronista, a
torre  era “feia  como a arte  da Norte-América,  e  prática,  e  brutal,  e
desesperadora com seus edifícios de dezesseis e dezenove andares”.  E
foi  exatamente  essa  arte  ‘brutal’  que  os  Estados  Unidos  quiseram
mostrar na Exposição de Chicago de 1893. A grande atração da feira
ficou conhecida como White City, um conjunto de imponentes prédios
que abrigavam todo o poderio da já então desenvolvida República dos
Estados Unidos da América. 

Abaixo  da  linha  do  Equador,  entretanto,  a  jovem  república
brasileira passava por momentos difíceis com a presidência de Floriano
Peixoto,  crise  econômica,  revoltas  como  a  da  Armada,  no  Rio  de
Janeiro, e a Revolta Federalista do Rio Grande do Sul. Mas, participar
da Exposição de Chicago era a primeira oportunidade de representação
internacional  do  governo  republicano  e,   assim,  um  monumental
pavilhão em estilo neo clássico foi erguido, em cujas cúpulas via-se uma
enorme quantidade de bandeiras brasileiras, demonstrando o orgulho do
espírito  republicano.  Onze  anos  se  passaram  sem  que o  Brasil
participasse de uma nova exposição universal.

Em  crônica  Olavo  Bilac  nos  conta  sobre  a  inauguração  da
“Exposição  Preparatória para  a  grande  Exposição  de  São  Luiz”,
referindo-se à mostra realizada em Saint Louis em 1904 e relatando o
costume de montar mostras menores antes das internacionais, nas quais
cada região do Brasil tinha seu estande, uma espécie de encenação que
reforçava ainda mais  o caráter  de simulacro dos eventos.  O cronista
explica que “ a indústria, o comércio, a lavoura do Rio de Janeiro estão
ali  mostrando a sua riqueza. E como nem só de pão vive o homem,
também a arte, a ciência, a educação e a literatura demonstram ali a
atividade intelectual  de nossa grande cidade.”A natureza,  para Bilac,
também deveria ser mostrada neste estande carioca, mas como pano de
fundo,  e  desta  forma  “A  Terra  e  o  Homem  estão  representados,  e
representados com brilho, numa aliança fecunda e bela, nessa grande
exibição da nossa força e do nosso trabalho”.312

311BILAC, Olavo. Crônica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 18/11/1894. In:
DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista. v.1. Op. Cit.,.p. 143



Agora, em 1904, o clima era totalmente outro. Em pleno vigor da
Belle Époque carioca,  o momento é de mostrar o Rio de Janeiro como o
cartão  postal  de  um  país  moderno.  Assim,  na  Lousiana  Purchase
Exposition,  é  erguido  um  soberbo  pavilhão  de  metal,  que  recebeu
durante o  evento a  medalha de ouro do  Grande Prêmio Mundial  de
Arquitetura.   Projetado  por  arquitetos  nacionais,   o  edifício  já  foi
pensado  com o intuito de ser trazido ao Brasil, onde foi remontado no
início  da elegante  Avenida  Central  em 1906,  para sediar  a  Terceira
Conferência Pan-Americano e recebeu o nome de Palácio Monroe, para
homenagear o presidente norte-americano. 

O “êxito admirável” da Conferência, depois da qual o nome do
Brasil brilhava não somente na América, mas em toda Europa, fez com
que o mundo compreendesse  que “uma nova  nação,  de incalculável
energia,  se  levanta  agora  aqui  animada  do  invencível  desejo  de
progredir,  disposta  a  aproveitar  os opulentos recursos que até  agora
mantinha  inaproveitados e desprezados”313.  Aprovada no ‘teste’  Pan-
Americano e com a auto confiança exacerbada, o Brasil estava pronto
para  encarar  um desafio  maior:  a  Exposição  Nacional de  1908.  Ao
comentar  sobre  o  quanto a  República e  a  cidade do Rio  de Janeiro
buscavam legitimar-se tanto interna quanto externamente, José Murilo
de Carvalho coloca a mostra realizada na Praia Vermelha como ponto
alto;  “A  exposição  foi  como  uma  apresentação  oficial  do  país  ao
exterior.  Todos  os  estados  da  federação  construíram pavilhões.  A
República sentia-se pela primeira vez em condições de mostrar-se aos
olhos externos, particularmente aos europeus”314. 

O Rio de Janeiro  que já  se acreditava  civilizado agora queria
mostrar  ao mundo todo seu esplendor  e modernidade.  Nada melhor,
pois, do que organizar uma exposição, que se realizou de 28 de janeiro a
15  de  novembro  daquele  ano.  Ainda  que  de  caráter  nacional,  com
pavilhões  representando  estados  e  não  países  –  com  a  quase  óbvia
exceção da participação de Portugal315 – a Exposição de 1908 convidou
e  recebeu  dezenas  de  convidados  estrangeiros,  entre os  quais  os

312 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 03/01/1904 –
texto recolhido dos arquivos da Biblioteca Nacional. 
313BILAC,  Olavo.  Crônica. Kosmos.  Rio  de  Janeiro,  agosto  de  1906.  In:
DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista. v. 2.Op. Cit., p. 367
314 CARVALHO,  José  Murilo  de.  Aspectos  Históricos  do  Pré-Modernismo
Brasileiro.In: Sobre o Pré-modernismo. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui
Barbosa, 1988, p. 18. 



jornalistas que mostraram ao resto do mundo as maravilhas do maior
país dos trópicos americanos.  A presença do secretário de estado norte-
americano foi motivo de orgulho nacional, assim como a exibição dos
produtos agrícolas, da indústria do café, da madeira e de tecidos, sendo
que a fábrica Bangu montou uma miniatura de seus teares no coração da
mostra316. E, entre os produtos de destaque, a água mineral engarrafada. 

A intenção era atrair o olhar estrangeiro, visando buscar libras e
francos para consolidar sua posição de nação republicana e, sobretudo,
de país moderno. “(...) eram os resultados do conhecimento exato do
estrangeiro, com a entrada de capitais para a exploração das riquezas
nacionais e o desenvolvimento das indústrias” explicava João do Rio em
crônica publicada na época317. Pelos ideais burgueses, o progresso não só
era desejável como um imperativo, pois, segundo a retórica da época,
era através do desenvolvimento da técnica que a humanidade  viveria
momentos de superação, sempre rumo a um mundo perfeito. Assim, era
preciso apresentar aos brasileiros e brasileiras um verdadeiro inventário
do progresso nacional daquele tempo, que já chegara ao marco de três
mil indústrias manufatureiras, dado que deveria ser mostrado para fazer
com que os próprios cidadãos descobrissem o país onde viviam. 

Muitos foram os brasileiros de todas regiões que a Exposição
atraiu  ao  Rio  de  Janeiro;  e  que  lá  desembarcaram,  quase  todos,  de
vapores do Lloyd Brasileiro; alguns, dos vapores estrangeiros em que
era chique viajar dos estados para o Rio; vários, de trens vindos do Sul e
de Minas. Os hotéis se encheram desses brasileiros ávidos de ver não só
o que a exposição exibia  nos seus pavilhões,  como as reformas que
vinham modernizando o Rio, conforme observa Gilberto Freyre318.

315 Sobre o fato de Portugal ser o único país a ter um pavilhão no evento, Bilac
deixou  texto  elucidativo:  “Esta  nossa  exposição  de  agora  é  estritamente
‘nacional’: e isso não impede que nela esteja representado, e em lugar de honra,
esse país europeu, único que tem o direito  de entrar aqui sem pedir licença,
devassando todas as dependências da casa, em sua qualidade de avô, que nunca
é estranho na residência do neto”. BILAC, Olavo. Crônica. Jornal da Exposição
-12.  Rio de Janeiro, 1908. In: DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista. V. 2. Op.
Cit.,p. 320
316 CUNHA, Alexandre Eulálio Pimenta (org). Nosso século – 1900/1910. São
Paulo: Editora Abril, 1985. p. 67
317 RIO, João do. Cinematographo: crônicas cariocas. . Op. Cit., p. 286
318 FREYRE, Gilberto. Ordem e Progresso. 6ª ed. São Paulo: Global, 2004. p.
720



É Freyre  ainda quem nos conta que,  por  causa da Exposição,
milhares  de  cartões-postais   espalharam-se  pelo  Brasil.Neles,  os
moradores de todas regiões do país deixaram registro de sua visita ao
Rio  e  insistentemente  falavam  aos  seus  familiares  e amigos  dos
progressos urbanos. O autor, lembrando que à época os postais eram
colecionados  como  preciosidades,  elenca  entre  os  principais  temas
abordados as maravilhas da ‘civilização’, apresentadas para “espanto ou
escândalo  dos  provincianos  mais  simples”:  luz  elétrica,  carros,
elevadores, cinema, bondes elétricos, trajes elegantes, confeitarias, cafés
e até mesmo as novas escadas de bombeiros,   que se exibiam como
acrobatas “capazes de salvar do fogo os edifícios novos, as fábricas, as
indústrias,  as  lojas  já  cheias  de  produtos  brasileiros  ao  lado  dos
estrangeiros”319.

O  pretexto  para  a  realização  da  mostra  foi  o  centenário  da
abertura dos portos, assim como a necessidade de fazer um inventário da
economia do país. Para além das justificativas oficias, o grande objetivo
mesmo era ver e ser visto. Assim, de 11 de agosto a 15 de novembro o
Brasil se encontrou na sua então Capital Federal, agora já saneada por
Oswaldo Cruz e reformada pela dupla –  à la parisiense – Rodrigues
Alves e Pereira Passos.  Os preparativos da exposição trouxeram o Rio
para uma nova dimensão cultural e social.  Ainda sob efeito do projeto
urbanístico empreendido no início do século XX, o carioca viu surgir
uma cidade pensada para mostrar a produção econômica brasileira. 

Máquinas, bens naturais e produtos manufaturados, oriundos de
diversos estados brasileiros , ficaram expostos na Praia Vermelha, num
grande espaço entre os morros da Babilônia e da Urca, em um tempo em
que  não  existiam  aterros  ou  bondinhos.  No  local,  somente  havia  a
Fortaleza de São João, a Escola Militar (que foi transformada no Palácio
das Indústrias, já que não havia ali cadetes desde a revolta da vacina, em
1904), o Hospício Pedro II e o Instituto Benjamin Constant. Em tempo
recorde de oito meses foram erguidos pavilhões e atrações, construindo
uma nova cidade em clima de mil e uma noites. João do Rio escreveu
relatório detalhado do ‘prodígio de uma cidade criada em 130 dias”:

Projeto  geral  com divisão  da  área,  ornamentos,
ajardinamentos;  preparo  da  área  com  aterro  e
desaterro,  demolição  dos  edifícios  antigos,

319 FREYRE, Gilberto. Ordem e Progresso. Op. Cit.,.p. 722



dependências  da  Escola  Militar  e  doze  prédios
particulares; construção de um cáes que completa
a Avenida Beira-Mar até fora da barra, com uma
ponte de cimento com vinte metros de vão; outra
ponte  de  alvenaria  para  atracação  de  barcas,  o
assombroso  château  d‘eau,  aquele  pórtico  da
maravilha que é o portão monumental, o palácio
manuelino de Portugal, cerca de trinta pavilhões,
o  teatro,  os  restaurantes,  as  redes  de  esgoto  e
águas  fluviais,  a  distribuição  da  água  e  da
iluminação, que por si só é uma prova de talento e
de arte, o calçamento e a arborização. 320

É o  mesmo  João  do  Rio  quem  deixou  testemunho  de  que a
Capital  Federal  ficava  ‘vazia’  à  noite  pelo  fato  de que  todo
entretenimento estava no recinto da Exposição. O cronista elogia ainda o
teatro da mostra como o principal lugar de diversão de cultura ao revelar
atores,  escritores  e  mesmo  um  novo  público  fiel.  Além  do  teatro,
restaurantes, cervejarias, cafés e shows de fogos animavam o ambiente,
que contava também com uma pequena via férrea, para que o público
pudesse locomover-se em trenzinhos. 

Pairando por cima de tudo, a exacerbação de um país que pouco a
pouco se constituía como nação – e para tanto usava a feira para fins
políticos,  exaltando o nacionalismo  (eternamente)  em formação.  “As
exposições, mediante o nacionalismo que portam, confirmam seu caráter
fanstasmagórico/fetichista  de  oferecer  à  multidão  uma  determinada
leitura  da  realidade  no  moderno  mundo  do  século  XIX” 321,  afirma
Sandra Pesavento em livro que aponta para a espetacularização desses
eventos. E no Rio de Janeiro de 1908 não era diferente.

Sob a presidência de Afonso Pena, a abertura da Exposição foi
acompanhada por uma multidão, pessoas que continuaram prestigiando
o evento durante os meses seguintes.  Muitas edificações esperavam o
público, como os belíssimos pavilhões dos estados ou a estufa do Jardim
Botânico. Havia competições esportivas, brincadeiras típicas de parque
de diversões além da iluminação especial  com milhares de lâmpadas
multicoloridas.  No local encontravam-se não só uma feira comercial,
mas entretenimento e, sobretudo, a sensação de fazer parte do mundo

320RIO, João do. Cinematographo: crônicas cariocas. Op. Cit.,p. 289
321PESAVENTO, Sandra Jatahy. Exposições. Op. Cit., p.53.



moderno. A modernidade que se impunha na jovem capital republicana
estava  ali  representada  simbolicamente,  seja  através  dos  prédios,  da
tecnologia ou do próprio viver coletivo.  É mais uma vez João do Rio
quem fala do evento: 

Uma exposição é como uma enorme pedra atirada
num  grande  lago!  (...)  –  Eu  explico.  A  pedra
atirada  ao  lago  cria  uma  série  de  círculos
concêntricos, que se vão alargando, alargando, até
se  perderem  no  achamalotear  das  águas.  A
exposição  é  o  grande  calhau  que  resume  o
incentivo  da  vida,  e  que  às  vezes  se  chama
vaidade e às vezes se chama orgulho. Atira-se a
pedra.  O turbilhão de pequenos círculos é o dos
expositores,  que se degladiam a ver  qual  brilha
mais.  Os  outros  círculos  mais  largos,  o  das
cidades, que desejam superar, umas às outras, em
progresso.  Os  outros,  bem  nítidos,  grossas
circunferências  em  relevo:  o  bairrismo  dos
Estados. E, finalmente, os últimos, o resultado de
todas essas  vaidades  acumuladas:  a  repercussão
do país no exterior. É ou não verdade?322

Para responder a essa e outras perguntas e consolidar a Exposição
de 1908 como um evento de sucesso e marco da história na República
Velha, era fundamental a cooptação da elite intelectual para o projeto.
A estratégia do governo era unir em torno do grande evento os maiores e
melhores  intelectuais  brasileiros.   Os  famosos  Arthur  Azevedo323 e
Coelho  Neto  dirigiram  o  teatro  montado  em  um  dos  pavilhões
principais.  Contando com uma platéia  assídua, em busca de um dos
poucos  divertimentos  de  então,  realizaram  uma  retrospectiva  da
dramaturgia  nacional.  Foram  encenados  textos  assinados  desde  o
precursor  Martins  Penna,  que  era  chamado  de  Moliére brasileiro,
passando por Gonçalves Dias e José de Alencar, até os contemporâneos
como o mestre Machado de Assis – que faleceu pouco mais de um mês
depois da abertura da feira.    

322 RIO, João do. Cinematographo. . Op. Cit., p.365.
323O popular  escritor  e  dramaturgo  morreu  em  meio  a  exposição,  a  22  de
outubro de 1908.  



Outro escritor de renome a ser sondado pelo governo foi Euclides
da Cunha. Através de uma carta endereçada a Oliveira Lima, ficamos
sabendo que ao autor de Os Sertões havia sido solicitado que escrevesse
um livro sobre o evento. A obra, até onde pudemos averiguar, não foi
escrita,  mas  o  simples  pedido  para  que  um  dos  maiores  escritores
nacionais a redigisse mostra a importância da exposição para o governo.
Euclides da Cunha, como sempre descrente e crítico, conta que apenas
uma vez esteve na Exposição e somente porque o “transformaram” em
orador  de  um banquete  em homenagem a  Assis  Brasil.  Em tom de
desabafo,  queixa-se  que  o  Ministro  da  Indústria,  Viação  e  Obras
Públicas, Miguel Calmon, pede sua participação no evento: “O Calmon
quer –  por força  – que eu escreva alguma coisa acerca da Exposição.
Quer  um  livro!  Imagine  essa  sobrecarga  em  cima  de  tantas
preocupações.”324

A posição de Euclides era, entretanto, destoante da maioria dos
intelectuais de então, os mesmos que saudaram as reformas urbanas, as
campanhas  de  saúde e  moralização,  as novas  tecnologias.  Por  certo
quase todos eram jornalistas, profissão que, nas sempre críticas palavras
de Balzac em suas  Ilusões Perdidas,  transforma o escritor  em “pró-
cônsul na República das Letras”325.  Entre eles, um cronista  que não
poderia estar de fora do evento mais importante de sua querida cidade:
João do Rio. O escritor passeou pelo evento com seu olhar aguçado e
pena afiada. Ao final de 1908 fez uma seleção das principais crônicas do
período em clima de ‘revista do ano’, na qual criou um conjunto de 10
textos para falar da Exposição. Nessas crônicas, o que se nota é uma
exaltação do tempo presente, pois, para os “encantadores”, “nada mais
agradável do que, em vez de suspirar recordando o passado, exclamar
cheio  de alegria:  ah! Incomparável  tempo o nosso de atividade e de
talento!” 326

João do Rio também nos fala sobre a Exposição como um evento
para que os brasileiros aprendam a sentir orgulho de sua própria terra e
deixem de ser ‘snobs’. Para o cronista, era impossível ficar indiferente
diante dos 8.500 expositores que expunham riquezas que nenhum outro
324 GALVÃO,Walnice  Nogueira;  GALOTTI,  Oswaldo.  Correspondência  de
Euclides da Cunha. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997. p.
373
325Citado na nota da edição francesa. In: BALZAC,Honoré. Os jornalistas. Rio
de Janeiro: Ediouro, 2004. p.16
326RIO, João do. Cinematographo: crônicas cariocas. Op. Cit.. p. 185



país, oriundas de 18 estados da nação, da iluminação assombrosa, das
indústrias “tão perfeitas como as melhores do mundo”, assim como das
riquezas naturais. É com todo esse entusiasmo que afirma:

Aquela Exposição era simplesmente a Maravilha.
Dela,  dessa  grande  prova  universal,  quantas
conseqüências  enormes!  O  Brasil,  errada  e
pretensiosamente descoberto por quanto cavador
europeu tem aparecido, descobria-se ele próprio,
descobria-se  numa  apoteose  extraordinária,
amontoando as riquezas incomparáveis da terra e
as riquezas estranhas de sua inteligência e de sua
energia. Naquele certame em que os pavilhões são
palácios e cada sala  assombramentos sucessivos,
era ao mesmo tempo a sensação do Brasil  num
mostruário colossal para o mundo e para o próprio
Brasil. 327

Os  membros  mais  engajados  da  intelectualidade  nacional
endeusavam o evento através de textos com esse mesmo teor. E, para
empunhar a bandeira na frente do grupo, ninguém mais cotado do que
Olavo Bilac. Entusiasta das reformas urbanas e fervoroso defensor do
progresso como redentor, Bilac foi contratado como jornalista oficial da
Exposição.  O  cargo  era  dos  mais  importantes.  Todos  os  jornais
realizavam a cobertura no evento – quer nas matérias cotidianas, quer
nas notas das nascentes colunas sociais ou nas crônicas semanais,  – era
o assunto do momento.

Olavo Bilac, que ainda não tinha o título de ‘príncipe dos poetas’
mas  sem  dúvida  era  um  dos  intelectuais  mais  admirados  da  então
Capital  Federal,  tinha  uma  posição  aberta  de  aliado do  poder
estabelecido que pretendia modernizar o país – e foi essa postura que o
levou a tornar-se o jornalista oficial  do evento. “Por se ajustarem de
modo tão harmonioso e por coincidirem de tal forma em seus propósitos
e afirmações é que Bilac e a Exposição acabaram por se converter em
par solidário e coeso, a ponto do cronista se tornar jornalista oficial da
festa”328, afirma Antonio Dimas. Bilac idealizou e concretizou colocar a

327 RIO, João do. Cinematographo: crônicas cariocas. Op. Cit.. p. 286.
328 DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: ensaios. op.cit., p.162.



imprensa  nessa  imensa  vitrine  da  produção  industrial,  agrícola  e
comercial do país.  

O jornalista oficial teve uma brilhante ideia e carta branca para
executá-la: montou uma redação dentro de um pavilhão, todo de vidro,
mostrando ao público como se fazia um jornal, folha que era distribuída
aos visitantes no mesmo dia, e no centro da cidade durante a tarde, numa
visão  pertinente  do  que  veio  a  ser  realizado  pelas  assessorias  de
imprensa de hoje em dia. A folha era diária, mesmo em dias de pouco
movimento  como  no  feriado  de  Finados,  pois  “o  jornal  é  um
maquinismo que não pode parar”329.   Ao ter  consciência  desse novo
papel da imprensa,  Olavo Bilac, como jornalista, atuou em mais um
ramo da profissão, a dos que estão do “do outro lado do balcão330”,
tornando-se “uma espécie  de assessor  de imprensa  da Exposição”331,
além de um precursor dos boletins institucionais com seu   Jornal da
Exposição332.

O detalhe digno de nota de sua atuação é, ainda, o fato de que o
pavilhão idealizado pelo jornalista  foi  construído em ferro e vidro  –
materiais  da  modernidade  por  excelência,  abrigando  seu  porta-voz.
Assim como o reprodutível jornal, o vidro tampouco tem aura, nos diz
Walter Benjamin: “Não é por acaso que o vidro é um material tão duro e
tão liso, no qual nada se fixa. É também um material frio e sóbrio. As
coisas de vidro não têm nenhuma aura. O vidro em geral é o inimigo do
mistério”333. São esses atributos, negativos para o pensador alemão mas
não para o  jornalista  brasileiro,  justamente  o  que chama atenção  de

329BILAC, Olavo. Crônica.Jornal da Exposição -14.  Rio de Janeiro, 1908. In:
DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista. V. 2. Op. Cit.,p. 329.
330  Expressão  utilizada  pelos  profissionais  do  jornalista  para  se  referir  aos
colegas que trabalham em assessoria de imprensa e que, por isso, estão do lado
de fora das redações. 
331 DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: ensaios. op.cit., p29
332 Somente um exemplar dos muitos que foram impressos foi encontrado por
Antonio  Dimas  em  suas  pesquisas.  O  Jornal  da  Exposição datado  de
14/07/1908 está guardado no setor de obras raras da Biblioteca Nacional.  As
demais crônicas publicadas na primeira página do boletim foram transcritas a
partir de manuscritos encontrado pelo pesquisador nos arquivos da Fundação
Casa de Rui Barbosa.
333 BENJAMIN, Walter.  Experiência e Pobreza.  In.  Magia e Técnica, arte e
política. Op. Cit., p.117. 



Bilac.  Ao montar uma redação de jornal em uma construção de vidro,
um dos  objetivos  de  Bilac  foi  fazer  que  todos  desvendassem  e  se
maravilhassem com a modernização das técnicas de (re)produção, nesse
caso de um periódico. Como idealizador do projeto, deixou testemunho
que mostra o funcionamento de um jornal do início do século.

Um pavilhão  de  vidro  abrigará  as  oficinas  e  o
escritório do ‘Correio da Exposição’ – que bem
poderá  adotar  como  divisa  o  lema  positivista:
viver  às  claras.  Os  visitantes  contemplarão  á
vontade todo o trabalho: a lufa-lufa dos repórteres,
entrando e saindo, depositando as suas notas sobre
as mesas dos redatores; os redatores febrilmente
rabiscando  as  tiras  de  papel;  os  cronistas
mundanos  alinhando  nomes  de  senhoras  e
descrições de ‘toilettes’; e os ‘linotipos’ fundindo
tipos  e  devorando  originais;  e  a  máquina
imprimindo a folha,  que o  leitor  há de receber
ainda  úmida  da  impressão.  O  linotipo  ainda  é,
para a grande maioria do público, um progresso
inteiramente desconhecido. Somente o conhecem
os que vivem, por dever do ofício, nas tipografias,
como compositores, ou como escritores, ou como
revisores,  iniciados  nos  mistérios  do  esfalfante
ofício  dos  cozinheiros  dos  jornais.  E  não  é  de
espantar  que  ainda quase  toda  gente  não possa
fazer  ideia  do  que  é  um  linotipo,  invenção  de
ontem,  -  quando  são  raras,  fora  das  rodas  da
imprensa,  as  pessoas  que  sabem  o  que  é  a
estereotipia, adotada há mais de vinte anos pelos
mesmos jornais334. 

Ao elaborar a construção do pavilhão, Bilac se colocou em duas
frentes bastante claras.  Em primeiro  lugar  corroborou para o  caráter
didático-pedagógico  das  feiras,  no  sentido  de  apresentar  as  novas
tecnologias  e  ensiná-las  aos  visitantes,  informando-lhes  os  mais
detalhados dados sobre os objetos expostos.  E, concomitantemente,  se
inscreveu na lista dos que entendiam a modernidade como resultado de
determinados  pressupostos  básicos,  “tais  como  o  impulso
334 BILAC, Olavo.  Diário do Rio.  Correio Paulistano. São Paulo,05/04/1908.
In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.2. op. cit., p.147



criador/inovador, a percepção da totalidade e o princípio dialético, pelo
qual  se  experimentaria  a  sensação  de  ganho  e  perda, de  fascínio  e
repúdio diante das transformações que se desencadeiam em turbilhão”.
335

Mostrar as inovações era a melhor maneira para se inscrever entre
as grandes nações. Nessa época, a atividade industrial era o que havia de
mais moderno, era preciso pois expor todos os recursos tecnológicos,
mesmo  que  fosse  em  um  evento  que  comemorava  uma  efeméride
nacional e num país ainda bastante atrasado em termos de tecnologia. O
que importava era a imagem que dali nascia, mais do que a consistência
dessa. Como define Foot Hardman: “Exposições universais: um nome
para cada coisa,  um lugar para cada nome e cada coisa, um tempo-
espaço para exibir os resultados.”336 Essas mostras funcionavam como
um ritual  de  passagem,  uma  conexão  com a  paisagem  cosmopolita
nascente,  uma  congregação  entre  as  nações  que  viviam  ou  se
constituíam sob os cânones da ideologia do progresso. 

335PESAVENTO, Sandra Jatahy. Exposições Universais. Op. Cit., p.25
336 HARDMAN, Francisco Foot. Trem Fantasma. Op. Cit., p.89





OS PERSONAGENS

1.6AS MULHERES, AMIGO, SÃO MUITO MAIS INTELIGENTES E
MUITO MAIS FORTES DO QUE NÓS – A CONDIÇÃO FEMININA
NO VIRAR DOS SÉCULOS

Das  transformações  da  cidade  aos  relacionamentos  humanos,
passando  pelo  mundo  dos  negócios,  as  mudanças  eram sentidas  de
forma abrupta na virada dos séculos XIX para XX. No Brasil, país de
contrastes, a então Capital Federal tentava a qualquer custo acompanhar
as transformações européias – nem sempre de forma bem sucedida – e
vivia a Belle Époque dos trópicos.  Euforia e temor eram os sentimentos
–  antagônicos  porém  concomitantes  –  que  moviam  a  sociedade,
afetando desde a ordem social até as concepções de tempo e espaço.
Vale lembrar que a população do país dobrou de 1890 a 1920, chegando
à marca dos 30 milhões de habitantes,  do quais mais de um milhão
moravam na Capital. Com tantas pessoas chegando, os mínimos hábitos
cotidianos metamorfoseavam-se no Rio de Janeiro nos primeiros anos
do século XX. 

Inseridas  neste  cenário  de  mudanças,  as  mulheres  viviam  as
novas  realidades  como  protagonistas  ou  expectadoras,  deixando
perplexos os mais conservadores, empolgados os mais progressistas e,
muita  vezes,  sem ação as próprias  representantes  do sexo feminino.
Enquanto nas cidades menores e no campo poucas eram os avanços, no
Rio  e,  em  parte,  também  em  São  Paulo,  temas  como  trabalho  ou
divórcio eram debatidos nos jornais e mostravam como a ‘modernidade’
chegava para as brasileiras. Entretanto, era ainda o tripé mãe-esposa-
dona de casa o destino natural e, mais do que isso, esperado. Essa era a
mais  importante  função  da  mulher,  correspondendo  “àquilo  que  era
pregado pela Igreja,  ensinado por médicos e juristas, legitimado pelo
Estado e divulgado pela imprensa”337.  Como um dos expoentes dessa
imprensa, Olavo Bilac deixa testemunho de como era vista  condição
feminina:  

337 SEVCENKO, Nicolau (org). História da Vida privada no Brasil. Op. Cit.,
p. 374.



O Brasil é ainda uma das nações mais tímidas do
mundo,  sempre  que  se trata  de romper  com as
tradições  do  recato  e  da  modéstia  em  que
antigamente  se  educavam  as  mulheres.  Ainda
compreendemos e mantemos a educação feminina
'à antiga', destinada a dar à mulher, como diz um
estafado  chavão,  'a  soberania  no  lar,  e  o
sacerdócio da maternidade'.338

O texto de Olavo Bilac é bastante moderno, se lembrarmos que
vivíamos em uma sociedade conservadora. Para se ter ideia, um escritor
considerado progressista e defensor das minorias como Lima  Barreto
entendia que as mulheres não eram dotadas de capacidade para trabalhar
fora e que era mais importante “arranjar para as meninas bons maridos,
honestos  e  trabalhadores”.  Segundo  o  cronista,  caso as  mulheres
invadissem os locais de trabalho, a própria reprodução da espécie estaria
ameaçada, além de terem dificuldades em aprender. “A inteligência de
uma moça é,  em geral,  reprodutora”,  afirma,  completando com uma
frase  lapidar  ”mas  nunca  é  capaz  de  iniciativa,  de  combinação  de
imagens,  dados  concretos  e  abstratos  que  definam  a  verdadeira
inteligência”339.   A  posição  de  Lima  Barreto  pode  ser  melhor
compreendida se pensarmos que a própria justiça impedia as mulheres
de competirem em iguais condições. 

No  tocante  aos  direitos  legais,   foi  sacramentada  em  dois
momentos a condição de inferioridade feminina. O primeiro código civil
da recém nascida República, promulgado em 1890, concebia como um
direito  natural  a  supremacia  masculina.  Cabiam ao  marido  todas  as
decisões  do  casal,  pois  era  ele  quem  chefiava  a  família,  sendo
responsável  pela  sua  vida  pública,  manutenção  e  administração  dos
bens, inclusive dos que a esposa trouxera como ‘dote’, prática que ainda
era comum por aquela época, apesar de aos poucos ir deixando de ser
costume. Inclusive, as primeiras esposas a casar sem dote eram ainda
mais  dependentes  dos  maridos,  pois  perdiam grande  influência.  Por
outro lado, tinham – ou deveriam ter - mais liberdade de escolha. 

338BILAC, Olavo. Diário do Rio. Correio Paulistano. São Paulo, 14/06/1908 –
In: DIMAS, Antonio.Bilac, o Jornalista: Crônicas. Vol. 1. Op. Cit. p. 194
339 BARRETO, Lima. A Amanuensa. In:SANTOS, Afonso Carlos  Marques dos.
O Rio de Janeiro de Lima Barreto. V.II. Rio de Janeiro: RioArte, 1983., p.
192.



Alguns avanços tímidos começaram a aparecer.  Em 1916 entrou
em vigor um novo código civil,   que apresentava normas,  deveres e
obrigações  a  fim  de  assegurar  a  ordem  familiar.  O  marido  como
provedor,  homem público,  e  a  mulher  como esposa e mãe,  funções
domésticas: esses eram os papéis esperados. A mulher era subordinada
ao marido, que por sua vez  dependia do comportamento da esposa para
ser bem aceito  na sociedade. Os papéis sociais de ambos os cônjuges,
tão bem delimitados juridicamente,  entraram de forma contudente no
cotidiano das pessoas. 

O Código Civil de 1916 reforçava a posição subalterna da esposa,
mas  trazia  como  novidade  o  fato  da  manutenção  da  família  ser  de
responsabilidade de ambos cônjuges.  Entretanto, o marido seguia como
representante legal da família e administrador dos bens comuns, já que a
esposa era declarada ‘relativamente inabilitada’ para exercícios de certos
atos civis,  assim como os menores de idade e os indígenas.  Mesmo
assim um pequeno passo foi obtido no que se refere ao bens particulares
da esposa, que podiam ser administrados por ela, por ele ou por ambos,
dependendo do contrato matrimonial.   As mulheres reclamavam seus
direitos e já contavam mesmo com periódicos só para elas,  como o
Jornal das Senhoras, que circulou de 1852 a 1855, tendo como mote “a
vontade e o desejo de propagar a ilustração e cooperar com todas as suas
forças  para  o  melhoramento  social  e  para  a  emancipação  moral  da
mulher".  Ao  abrir  espaço  para  a  voz  feminina,  o  Jornal deixou
interessantes  testemunhos  de todo  um século,  como a carta  de uma
‘jovem senhora’ que clama por mais justiça na legislação matrimonial:
"os homens são intratáveis nas suas leis; riscam com um largo traço a
igualdade; querem que a mulher se confesse sua inferior, sua escrava, e
lhes jure obediência!".340

Um exemplo  paradigmático  de  mulher  que  rompeu  com  esta
visão repressora foi o da maestrina Chiquinha Gonzaga. Após casar com
um  homem  ‘sisudo’  imposto  por  seu  pai,  que  a  proíbia  de  tocar
instrumentos, escolheu a música no lugar das convenções sociais. Saiu
de casa, abandonou filhos e marido, lutou pelo divórcio e o conseguiu.
Embora  pouco  divulgado  e  mantido  em tom sigiloso  pela  Igreja,  o
divórcio foi praticado no Brasil até o fim do Império, tornando-se mais
raro após a proclamação da República, justo quando o país pretendia-se
moderno. Mais uma das tantas contradições da Belle Époque Tropical.

340 MEYER, Marlise. Folhetim. Op. Cit.,, p.299.



Chiquinha Gonzaça obteve o divórcio eclesiástico em 1877, exatamente
um século antes do direito civil tornar-se legal no Brasil341. 

Em crônica que tem como título Divórcio e publicada na revista
satírica  A Bruxa,  na qual Olavo Bilac e outros intelectuais da época
utilizavam-se de pseudônimos para escrever sobre temas polêmicos, o
cronista iniciou afirmando taxativamente que “o maior e mais pertinaz
inimigo do Divórcio, é, sem dúvida, o padre”. No decorrer do texto dá
as razões pelas quais acredita que esse direito civil deva ser insituído
pelo Parlamento republicano e conclui que “O divórcio é uma medida de
interesse social. Há de ter seu dia, como o teve a abolição dos escravos e
a dos privilégios dinásticos, elementos tão corrompidos como os que a
Igreja há dois mil anos com rara habilidade explora.”342

O cronista também nos conta que, em 1895, “as câmeras vão
começar a discutir a questão do divórcio”, o que será acompanhado com
ansiedade e interesse por “milhares de corações femininos”, pois “no
casamento, como em tudo, o número de descontentes é maior que o dos
contentes.”343 O debate ficou somente no plano das ideias, fato que é
mostrado de forma pertinente também pelo cronista, em texto publicado
no final da primeira década do século XX. Ao escrever sobre um projeto
de lei que é apresentado à Câmara, “ampliando a reduzida e ridícula
legislação  que  possuímos  sobre  o  divórcio”,  Bilac   termina  o  texto
lamentando que “a Câmara não se atreveria a votar este ano uma tal
medida, que, apesar de ser de um nobre liberalismo e de uma absoluta
justiça,  tem contra si  a má vontade de grande número de elementos
conservadores”.344

Em outro  texto  que  abordou  o tema,  Olavo  Bilac  simula  um
diálogo no qual uma interlocutora afirmaria ver o divórcio como uma
ameaça, por causa da situação dependente das mulhers:  “Os homens
sabem que quando puderem retomar-nos o anel, o juramento e o nome,
que nos deram no dia do casamento, nós, com medo do abandono, [nos]

341 DINIZ, Edinha. Chiquinha Gonzaga: uma história de vida. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editora, 2009. p. 75
342BILAC,  Olavo.  O  Divórcio.A  Bruxa.  Rio  de  Janeiro, 09/10/1896.  In:
DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista: crônicas. Op.cit., p. 42
343 BILAC,  Olavo.  Sobre  o  divórcio.Gazeta  de  Notícias.  Rio  de  Janeiro,
30/10/1895 – texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional
344 BILAC, Olavo. Diário do Rio. Correio Paulistano. São Paulo, 12/07/1908–
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional 



transformaremos  em  requintes  de  bajulação  e  de  humildade”345.  O
cronista  mostrava  uma  realidade:  a  de  que  o  destino das  poucas
mulheres  divorcidas  era,  em  geral,  o  ostracismo  e  o desprezo  da
sociedade.  Outra  vez  podemos  lembrar  do  exemplo  de  Chiquinha
Gonzaga como contraponto  a  essa  posição  estabelecida,  pois  ela  se
firmou na vida pública como pianista e compositora de música popular.
Tal  fato  é  ainda mais  interessante  se observarmos que vivia  do seu
trabalho, já que ao separar-se havia sido também considerada persona
non grata por toda sua família. 

Nesse ponto,  Chiquinha Gonzga foi  duplamente
modernista. Ela estava discutindo não só o lugar
de  nossa  música  na  sociedade,  mas  também  o
lugar  da  mulher.  Para  pesquisar  as  raízes  da
música  brasileira,  Chiquinha  teve  que  aprender
com o povo das ruas. Se frequentasse apenas os
salões, ficaria limitada ao aprendizado da música
erudita.  Portanto,  teve  que  romper  com  alguns
padrões de comportamento para ir à luta no seu
querer. 346

Na sua maioria – e aqui não cabe qualquer julgamento de valor –
as mulheres de classe média e alta aceitavam e reproduziam os padrões
de comportamento exigidos. De filhas obedientes passavam, na maioria
das vezes, a esposas submissas e viviam à margem das decisões e do
mercado de trabalho. Em crônica que fala sobre os direitos das mulheres
defendidos  por  uma  recente  publicação  da  escritora  francesa  Mme
Barine,  confundida  pelo  cronista  com  uma  norte-americana,  Bilac
mostra  como  a  sobrevivência  feminina  estava  ligada  ao  casamento.
Segundo o cronista, Barine defendia que as mulheres feias podiam ser
felizes, o que lhe parece um absurdo, mas também uma necessidade.
Para tanto,  “é  preciso que as mulheres  se instruam, se eduquem, se
emancipem e possam ganhar livremente a sua vida, podendo ser feias à
vontade, sem que por isso sejam obrigadas a morrer à míngua de pão”347.
345BILAC, Olavo. Interview .Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 13/10/1894 –
In: DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.1. Op. Cit. p. 136
346VELLOSO, Monica Pimenta. Que cara tem o Brasil?  Culturas e identidade
nacional. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000, p. 97.
347BILAC, Olavo.  O direito de ser feia .Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro,
15/04/1898 – In: DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.1. op. cit.,  p.



O texto, que traz fortes marcas da ironia bilaquiana, que poderia ser
considerada um preconceito por um leitor que não a entendesse, termina
com  o cronista se indignando com a condição feminina:

Até  hoje  (absurdo  máximo!  Absurdo  dos
absurdos!)  o  casamento  tem  sido  para  as
mulheres,  não  uma  questão  de  amor  e  de
inclinação, mas uma questão de vida ou de morte,
uma  imposição  da  luta  pela  existência.  As
meninas do Brasil nascem, criam-se e educam-se,
contando com o casamento; ou casam, ou morrem
para a vida social: ficam sendo zeros colocados à
esquerda de algarismos, entidades inúteis que não
concorrem de modo algum para aumentar o valor
da comunhão. Haverá condição mais degradante?

Indigne-se ou não o cronista, a questão é que as famílias viram
por  muito  tempo o casamento como o destino único de suas filhas,
ensinando-as a serem cordatas e predadas. Nas famílias menos abastadas
as habilidades manuais das mulheres eram fundamentais para a própria
existência e valorizadas como tal.  Os bens de consumo eram raros e
caros, cabendo então às mulheres a confeção das roupas e providência
de toda alimentação.   Também na elite  tais  dotes eram exigidos.  O
casamento  era o  destino  das moças,  motivo  pelo  qual o estudo não
precisaria ser dos mais intensos, mas saber costurar e cozinhar eram pré-
requisitos  básicos,  que  deveriam  ser  complementados com  dotes
manuais e artísticos, tais como pintar e tocar piano. Com tanta pressão e
necessidade de realizar um ‘bom’ matrinômio,  preparar a filha para as
tarefas do lar se fazia imperativo.

E mais  uma questão é apresentada por Bilac  em texto com o
‘pitoresco’ título de Mulheres Demais.  Nele o cronista afirma que há no
Brasil 42.674 mulheres a mais do que homens, o que pode se tornar um
problema  social,  sendo  “especialmente  uma  desgraça  para  o  sexo
feminino  em um país  como  o  nosso,  em que  o  culto  das  tradições
estúpidas  tem  conservado  as  mulheres  em  uma  condição  passiva  e
dependente, criando-as e educando-as exclusivamente para este destino
e  esta  função:  o  casamento.  (...)”.  348Outra  tarefa  feminina  era  o
assistencialismo,  no  apoio  de  causas  religiosas  e  sociais,  seja  para
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cuidados com os pobres como para angariar fundos para homenagens a
artistas. Sempre, é claro, com vistas a manter e elevar o prestígio social
da família. Os homens dependiam da imagem que suas esposas tinham
perante  a  sociedade,  pois  elas  “significavam  um  capital  simbólico
importante,  embora  a  autoridade  familiar  se  mantivesse  em  mãos
masculinas”349. 

Tendo  a  vida  conjungal  tamanha importância,  não  é  estranho
verificar que as relações deveriam ser pautadas de forma racional. “ Na
busca da ‘união para toda vida’, o casamento encontra sua razão de ser
na ‘mútua estima e amizade entre os esposos, e seja qual for a maneira
por que se manifeste’, é sempre uma forma de simpatia, ‘independente
dos arroubos sentimentais’  que se desvanecem com o tempo”,  como
alertava  a  Revista  Feminina   de  junho  de  1917.350 Mesmo  com  o
diminuição dos casamentos arranjados, nos quais os noivos pouco ou
nada  se  conheciam,  a  vida  conjungal  ainda  não  era  uma  escolha
feminina, mas sim uma obrigação a ser cumprida de forma no mínimo
satisfatória. 

As relações matrimoniais da elite tinham como objetivo principal
garantir a estabilidade econômica e familiar. Neste jogo, a mulher era
peça fundamental. A afirmação, ainda que possa parecer contraditória
por tudo que já foi dito sobre a posição subserviente feminina, mostra-se
clara quando pensamos na função social da ‘exemplar’ dona de casa,
possuidora  de  uma  posição  que  era  ao  mesmo  tempo  dependente  e
central. Ao saírem cada vez mais do ambiente doméstico para circular
pela ‘nova’ Capital Federal,  as esposas da elite se transformavam em
vitrines ambulantes do poder e posição de seus maridos. Roupas e jóias
eram exibidas, assim como notado o comportamento no salão e nos chás
e a maneira como comandavam as recepções em suas casas. Foi somente
por essa razão que a educação das mulheres progrediu em proporção
direta à evolução da alta sociedade no século XIX, apesar de existir

348 BILAC,  Olavo.  Mulheres  Demais.  Correio  Paulistano.  São  Paulo,
09/01/1908 – In: DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.1. op. cit.,
p. 121
349 D’Incaio, Maria Ângela. Mulher e família burguesa. In: DEL PRIONE, Mary
(org).  História das mulheres no Brasil. 5ª ed. São Paulo: Contexto, 2001. p.
229
350 Citado por MALUF,  Marina;  Mott,  Maria  Lúcia;  Recônditos do mundo
feminino.  In:  SEVCENKO,  Nicolau  (org).  História  da  Vida  privada  no
Brasil. Op. Cit.,p. 392.



“para manter e promover os interesses das famílias da elite, definidos
pelos pais e maridos que os supervisionavam”. 351

Paradoxalmente,  essa  mesma  educação  proporcionou  maior
acesso feminino à cultura, ainda que num primeiro momento pareça ter
sido pouco aproveitado. É importante lembrar que falamos de um país
cujas taxas de alfabetização eram muito baixa: em 1890 somente 19,1%
de todos brasileiros e 10,4% de todas brasileiras sabiam ler e escrever352.
Somente  a  partir  de  1879  foi  permitido  às  mulheres  frequentar  a
educação superior, mas os altos custos e o preconceito mantiveram as
alunas  afastadas  e  as  primeiras  advogadas  ou  médicas  foram  mais
criticadas  do  que  aplaudidas.  Entretanto,seu  papel  de  desbravadoras
permitiu que se cogitasse lutar pelo sufrágio feminino  no Congresso
Constituinte de 1891, mesmo que a proposta tenha saído completamente
derrotada. Somente mais  de meio século depois as mulheres tiveram
direito ao voto sem qualquer tipo de restrição353.  Bilac nos conta da
repercussão da notícia  sobre  um grupo de mulheres que,  em 1904,
pediram a inclusão de seus nomes na lisa de votantes, mas tiveram seu
pedido  indeferido.  Para  o  cronista,  a  resposta  negativa  só  tem  um
motivo:

Mas  todo  esse  luxo  de  palavras  inúteis  serve
apenas para  encobrir  a  fealdade  da única  razão
séria que podemos apresentar contra a pretensão
das  mulheres:  -  o  nosso  egoísmo,  o  medo  que
temos  de  ser  despojados  das  prerrogativa
seculares,  das honras, das posições,  das regalias
que  o  preconceito  outorgou  exclusivamente  ao
nosso sexo...(...) Nós, homens, em tantos séculos
de domóinio tirânico e egoísta, já temos feito tanta
coisa  ruim,  e  já  temos  contribuído  tanto  para
plantar na terra o domínio da injustiça e da tolice,

351 NEEDELL, Jeffrey. Belle Époque Tropical.Op. Cit.,.p. 160.
352 BESSE, Susan. Modernizando a desigualdade: reestruturação da ideologia
de gênero no Brasil,  1914-1940. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 1999. p. 26
353 Nos anos de 1932 e 1934 as mulheres tiveram suas primeiras conquistas na
luta  pelo  sufrágio  feminino,  mas  ainda  com  restrições  como  necessitar  da
autorização do marido para votar e não ter sua participação obrigatória.  



- que não seria mau verificar se o outro sexo não é
capaz de ter mais juízo!354

Para poder trabalhar a mulher casada dependia da autorização de
seu esposo ou, em caso de confronto, de decisão judicial. Entre outros
motivos, o trabalho remunerado feminino significava que o marido não
era competente para prover a família, o que envergonhava e feria seus
brios – sentimento que até hoje vemos perpetuado em muitos casos.
Trabalhar para obter algum tipo de realização profissional estava fora de
cogitação.  A função feminina esperada é explicitada por José Veríssimo
que, em 1890, no Programa de Educação Nacional, escreveu:

(...) a mulher brasileira,como a de outra qualquer
sociedade da mesma civilização, tem de ser mãe,
esposa,  amiga  e  companheira  do  homem,  sua
aliada na luta da vida, criadora e primeria mestra
de seus filhos, confidente e conselheira natural do
seu marido, guia de sua prole, dona e reguladora
da  economia  de  sua  casa,  como todos  os  mais
deveres correlativos a casa uma destas funções. 355

Em  oposição  a  esse  modelo  conservador,  suge  na  Europa  e
América  do  Norte  a  ‘nova  mulher’,  que  pretendia  ser independente
financeira e emocionalmente, privilegiando a carreira profissional. Mas
também  na  Euorpa  tal  movimento  foi  atacado:  na  Inglaterra,  por
exemplo, estudos científicos queriam provar que o desenvolvimento do
cérebro feminino era proporcional ao encolhimentodo útero; já o italiano
Cesare Lombroso afirmou, em seu polêmico método, que as mulheres
teriam uma inclinação natural para o crime, motivo pelo qual deveriam
ser mantidas sob controle356. Outra maneira de hostilizar a ‘nova mulher’
era através da ironia, criando novos estereótipos. Em diversas charges
pode-se  ver  as  profissionais  femininas  com traços  masculinizados  e
retratadas como rudes e fatigadas. Essas gravuras foram um dos motivos

354 BILAC, Olavo. Mulheres na política.A Notícia, 03/02/1904. In:SIMÕES JR,
Álvaro Santos (Org.). Registro. Op. cit.,, pp. 223e 224.
355 VERISSIMO, José. A Educação Nacional. Porto Alegre: Mercado Aberto,
1985. p. 122
356 TELLES, Norma.  Escritoras, escritas, escrituras. In: DEL PRIONE, Mary
(org). História das mulheres no Brasil. Op. Cit., p. 432



que levaram Baudelaire a escrever seus poemas sobre o lesbianismo,
sobre os quais Walter Benjamin reflete também no Livro das Passagens.
Para  o  filósofo  alemão,  o  modelo  da  lésbica  expressa  o  duplo  da
modernidade frente à evolução técnica, protótipo esse surgido porque
“os teóricos estavam de acordo quanto ao fato de que a sua feminilidade
específica  estaria  assim  [devido  à  entrada  no  mercado  de  trabalho]
ameaçada:  traços  masculinos  deveriam  necessariamente  aparecer  na
mulher no decorrer do tempo”.357

No Brasil o debate não chegava a tal avanço e as mulheres foram
especial  alvo  de  pressões  para  um  novo  comportamento  pessoal  e
familiar ‘civilizado’, ao serem consideradas exemplos e propagadoras da
nova ordem.  No final  do Império e início do período republicano a
chamada ‘medicina higiênica’ ganhou tal força que adquire um caráter
de  polícia  médica,  perseguindo  quem  se  opunha  às  normatizações,
geralmente impostas à força,  como no exemplar caso da Revolta da
Vacina. É  esta mesma corrente que propaga a existência de uma nova
doença, a histeria, mal tipicamente feminino é que deveria ser ‘curado’
com  o  casamento,  a  procriação,  a  aceitação  das  normass
intitucionalizadas, ideia também importada da Europa.358

Foram as camadas mais  baixas da população que sentiram as
novas  regras  sociais  de  forma  mais  dura  e  contundente,  até  mesmo
porque foram submetidos a uma fiscalização mais rígida. A elite laica e
religiosa, em seu afã de organizar a vida social e ‘civilizar’ o povo, tinha
como objetivo  acabar  com as  “múltiplas  e  improvisadas”  formas de
união conjugal existentes. “Decididas a  institucionalizar o amor com
vistas  a  sustentar  uma  determinada  ordem  social,  as elites
transformaram em ameaça os relacionamentos  ajustados por  padrões
mais  flexíveis  e  simétricos,  classificando  de  imorais  as  uniões  cujo
epílogo não coincidia com o casamento”359.  Numa época impregnada de
cientificismo, a medicina serviu para legitimar a posição de fragilidade e
inferioridade – física e mental – das mulheres. Já as leis e a ação policial
eram  os  recursos  utilizados  para  disciplinar  a  parcela  feminina  das
classes mais baixas, que raramente tinha como se defender. 
357 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p.362
358 TELLES,  Norma.  Escritoras, escritas, escrituras.In: DEL PRIONE, Mary
(org). História das mulheres no Brasil.Op. Cit. p. 430.
359 MALUF, Marina; Mott,  Maria Lúcia;  Recônditos do mundo feminino.  In:
SEVCENKO, Nicolau (org). História da Vida privada no Brasil. Op. Cit., p.
387



A  imposição  de  que  uma  mulher  ‘honesta’  não  deveria sair
sozinha, por exemplo, era um problema para esse grupo, que via na rua
sua  condição  de  sobrevivência,  não  um  local  de  passeio.  “Para  as
mulheres das camadas populares a rua não era esse local de passagem
onde se buscava sempre chegar a algum lugar. A rua se transformou em
uma  espécie  de  lar  onde,  muitas  vezes,  se  comia,  dormia  e
trabalhava”360, relata Monica Velloso. Vale lembrar que por esta época o
número  de operárias já  é  significativo,  como nos aponta o  texto  de
Olavo Bilac:

Para perceber a inadiável necessidade de crèches,
basta  pensar  no  extraordinário  número  de
mulheres que hoje se empregam no operariado das
fábricas e no trabalho de doméstico. Por um lado,
quase todo pessoal das grandes fábricas de tecido,
de fósforo, de calçados, de chapéis, de roupas, é
composto  de  mulheres;  por  outro  lado,  todo
serviço doméstico que era antigamente feito pelas
escravas, é hoje feito pelas  alugadas. Ora, essas
mulheres  (que  são  aptas  para  o  amor  e  para  a
maternidade como as esposas dos capitalistas) têm
filhos.  Como  hão  de  elas  tratar  dos  filhos
enquantro trabalham?361

A crônica nos mostra três dados muito interessantes: primeiro ao
relatar  a  importante  presença  feminina  nas  fábricas,  dado  que
tardiamente chega ao Brasil,  pois como Walter Benjamin aponta em
suas Passagens, na Europa foi o século XIX que “ começou a incluir a
mulher  sem reservas  no  processo  de  produção  de  mercadorias”.  362;
segundo por falar da passagem da mão-de-obra escrava para a assalarida
no  âmbito  doméstico;  terceiro  por  mostrar  que  já  existia  uma
preocupação social com as crianças de mães trabalhadoras, um problema
que nasceu junto com a modernidade. No texto o cronista conclama as
senhoras da sociedade para que trabalhem e angariem fundos em prol da

360 VELLOSO, Monica.   As tias baianas tomam conta do pedaço - Espaço e
identidade cultural no Rio de Janeiro. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.
3, n. 6, 1990, p.11. 
361BILAC, Olavo.  Crônica.Gazeta de Notícias.  Rio de Janeiro, 23/06/1901 –
In: DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista: crônicas. V. 1. Op. cit., p. 426
362 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p.362



inauguração de creches363, seguindo o modelo francês iniciado em Paris
em 1844. Como o tema era uma novidade no Brasil, Bilac explica para
os leitores o que vem a ser uma creche: “ é uma casa de caridade onde
são alimentadas,  lavadas e cuidadas, durante o dia, as crianças cujas
mães  trabalham no  campo,  nas  fábricas,  no  serviço  doméstico”364.A
proposta  mostra  bem  o  tom  assistencialista  que  se  instalava  como
solução  conservadora  para  uma  questão  complicada  da entrada  nos
tempos modernos.

Atuando em todos os setores produtivos, essas mulheres não eram
exatamente  o  modelo  de  ‘sexo  frágil  submisso’  desejado  pela  elite,
fazendo com que  a  necessidade  de enquadramento  fosse  urgente.  O
casamento então aparece como uma das melhores formas de controle,
pois além de acabar com qualquer tentativa de liberdade sexual, também
eliminava a autonomia econômica que porventura pudessem obter. O
papel dos higienistas é fundamental nessa campanha moralizadora que
criou a ‘mãe burguesa’ e “definiu a mulher como ser afetivo e frágil.
Docura e indulgência eram atributos que se somavam aos anteriores para
demonstrar a inferioridade da mulher, cujo cérebro, acereditavam, era
dominado pelo capricho ou instinto de coqueteria”365. A única salvação,
assim,  era  aceitar  o  comando  masculino  e  se  dedicar totalmente  à
família.    Essa  imposição,  porém,  não  apenas  não  correspondia  ao
potencial feminino, como somente era possível dentro de uma situação
econômica  estável,  condição  muito  distante  de  maior parte  da
população.

Como explicita Bilac em crônica do início do século, é preciso
esquecer as senhoras da alta sociedade, que são “melindrosos alfenins
que  qualquer  trabalho  fadiga”,  para  conhecer  as  mulheres  que  se
mantém “mourejando da primeira luz do dia às horas cerradas da noite,
entisicando sobre a  máquina de costura,  perdendo as forças sobre a
tábua de engomar, tisnando a pele junto das chamas do fogão!”366 Na

363 Provavelmente Bilac, ao realizar essa campanha, se inspirava em sua grande
amiga,  Júlia  Lopes  de  Almeida,  com  quem  havia  trabalhado  na  revista  A
semana e por quem não escondia a admiração.
364BILAC, Olavo.  Crônica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 23/06/1901 –
In: DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista: crônicas. V. 1. Op. cit., p. 425
365 TELLES, Norma.  Escritoras, escritas, escrituras. In: DEL PRIONE, Mary
(org). História das mulheres no Brasil. Op. Cit. p. 429
366BILAC, Olavo.  Crônica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 18/08/1901 –
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mesmo texto  o  cronista  revolta-se  com a  negativa  do Ministério  da
Fazenda em permitir que uma ‘senhorita’ inscreva-se em um concurso.
Indignado,  afirma Bilac  que “  a  fealdade da única razão séria  que
podemos  apresentar  contra  as  pretensões  das  mulheres:  -  o  nosso
egoísmo,  o  receio  que  temos  de  que  nos  despojem  das nossas
prerrogativas seculares”. Dando como exemplo justamente as mulheres
das  camadas  mais  baixas,  que  nada  têm  de  ornamental,  o  cronista
conclama:

É singular! Nega-se a quem é capaz de fazer tudo
isso o direito de aspirar a um lugar de amanuense
de secretaria! Mas, por todos os santos do Paraíso!
Se há uma lei que determina isso, revogue-se o
quanto  antes  essa  lei  absurda!  Abram-se  às
mulheres todas as portas! Porque, enfim, nós, os
homens,  já temos contribuído tanto para plantar
na terra o domínio da tolice e da injustiça, que não
era mau saber se o outro sexo não é capaz de ter
mais juízo do que o nosso!367368

As portas, entretanto, fechavam-se para as mulheres no centro da
cidade após o ‘bota-abaixo’. As principais vítimas da reforma urbana
que tomou conta de toda região central  do Rio de janeiro  foram as
mulheres dos segmentos populares. Sem condições de exercer qualquer
ofício mais especializado, muitas trabalhavam em suas casas, sobretudo
como  “lavadeiras,  engomadeiras,  doceiras,  bordadeiras,  floristas,
cartomantes  e  os possíveis  biscates  que  surgissem.  Nessas  moradias
desenvolviam redes de solidariedade que garantiam a sobrevivência de
seus familiares”.369

Afastadas de seus lugares de convívio e de seus clientes, muitas
mulheres  tiveram  que  readequar  sua  maneira  de  viver.  Algumas
conseguiram emprego nas fábricas que se instalavam longe do centro ou
ainda  puderam  trabalhar  nos  escritórios  centrais,  noutras  tantas
367Idem, ibdem, p. 438
368 Parte das frases desta crônica pode ser encontradas em outro texto do autor
publicado neste capítulo (nota 344). Esse é uma constante nos textos de Olavo
Bilac,  quemuitas  vezes  copiava  seus  próprios  escritos  para  publicar  em
periódicos diferentes e, como neste caso, com anos de separação.
369 SOIBET, Rachel.  Mulheres pobres e violência no Brasil Urbano.In:  DEL
PRIONE, Mary (org). História das mulheres no Brasil. Op. Cit., p. 365



engrossaram a parcela de miseráveis que já povoava as ruas cariocas.
Nesse contexo surge essa nova personagem urbana: a operária. Fruto da
revolução  industrial,  a  categoria  já  estava  bastante  estabelecida  na
Europa, mas mesmo lá a condição feminina era inferior: segundo dados
coligidos por Walter Benjamin, “para uma jornada de 15 horas e meia
de trabalho efetivo, o salário médio era de menos de 2 francos para os
homens e de apenas 1 franco para as mulheres”370. Pode-se supor que no
Brasil a situação não seria melhor.  

Produtoras e consumidores dos desejos modernos, essas mulheres
que tinham direitos trabalhistas precários e de cidadania inexistentes,
tornam-se fundamentais na modernização sociedade– mas nem por isso
são valorizadas. Segundo testemunho de Bilac, são milhares as operárias
cariocas e “se todas elas se reunissem um dia, os sessenta mil metros
quadrados da Avenida Central ficariam alagados de um compacto mar
humano”.  Continuando  sua  descrição,  afirma  que  são  tristes  as
trabalhadoras:  “não é uma criatura alegre, a nossa pobre e modesta
operária. Não ri: apenas sorri, com um ar de fadiga. É que o trabalho
braçal  é  especialmente  ingrato  e  penoso  nesse  clima.  Aqui  os
trabalhadores  envelhecem  e  morre  cedo.  E,  além  disso,  as  nossas
fábricas, em geral, não são modelos de conforto e higiene.371.

Outro grande problema feminino eram os crimes contra mulheres.
Olavo Bilac lastima em seus textos que a moda pareça ‘ter pegado’, pois
são  muitos  os  homens  que  vingam  sua  infelicidade  matando  as
namoradas e esposas.  E, para o cúmulo, explica o cronista, a maioria é
absolvida pelo  júri,  que acredita  que os crimes  por amor devem ter
perdão. Para ele, “o sujeito que assassina uma mulher indefesa e fraca,
quando  ela  não  quer  lhe  dar  seu  corpo,  é  tão  criminoso  como  o
salteador. (...) O móvel de ambos os crimes é o mesmo: é a cupidez, é o
interesse, é a gula. Gula de dinhero e  gula de amor – gulas de posse.”372

O cronista revolta-se tanto com os maridos quanto com os assassinos
comuns,  pois não acredita em crimes contra honra, já que “todos os
preconceitos do mundo não valem a vida de uma criatura!”373

370 A. Malet e P. Grillet. XIX Siècle.Paris, 1919, p.103.in: BENJAMIN, Walter.
Passagens. Op. Cit..p.749
371BILAC, Olavo.  Diário do Rio.  Correio Paulistano.  São Paulo, 20/03/1908.
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372 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 06/05/1906 –
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional



O tom de indignação e defesa é uma constante nos textos de
Olavo  Bilac  quando  fala  das  mulheres.  De  modo  irônico  e  com  o
pseudônimo de Pierrot, em 1892 escreve sobre certa madame chamada
Alice, que costumava andar ‘decotadíssima’ e causara  tumulto em um
bonde  de  Botafogo,  pois  todos  passageiros  quiseram  espiá-la.  Para
concluir o ‘causo’ o cronista coloca as palavras  na boca de policial que
supostamente teria dado voz de prisão à madame,  “porque a senhora
pareceu-me um boato:  está  alarmando a  população”374.  É  que  ainda
havia  problemas  para  as  mulheres  em  andar  desacompanhadas,  sob
ameaça de serem mal vistas ou importunadas, como nos deixa mais um
testemunho  Olavo  Bilac.  Ao  comentar  sobre  uma  carta enviada  à
redação da Gazeta de Notícias cujo remetente assinava Mme J. M. S. e
relatava ser perseguida quando saía na rua, escreve o cronista em 1895:

Isso  é  costume  fluminense,  minha  senhora!
Quando um janota, posto espetacularmente à porta
de qualquer  confeitaria  da Rua  do  Ouvidor,  vê
uma  senhora  desacompanhada  de  homem,
imagina logo ver uma caçadora de aventuras. Nós
temos  ainda,  neste  particular,  uma  educação
rudimentaríssima,  para  não  dizer...  nulíssima.
Somos  tão  grosseiros  (...)  somos  tão  mal
educados,  que  não  compreendemos  possa  uma
senhora  honesta  passear  sozinha,  sem  trazer
consigo, numa atitude de bulldog zelador, um pai,
um irmão ou um marido. 375

Apesar de tantos contras, é inegável que a condição feminina teve
avanços na virada dos séculos. Em crônica  dos primeiros dias de 1902,
Olavo Bilac usa como gancho um livro  de Júlia Lopes de Almeida,
sucesso de vendas  e “assunto culminante  da semana”, para falar  da
crescente importância da mulher brasileira na sociedade. Júlia Lopes de
Almeida foi jornalista e autora de sucesso, escrevendo durante quatro

373BILAC, OlavoChronica. A Cigarra . Rio de Janeiro, 29/08/1895. In: DIMAS,
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décadas  com  grande  prestígio,  apesar  de  sempre  ter  encontrado
dificuldades  por  causa  de  sua  condição  de  mulher.   Um  exemplo
bastante claro é o fato de não ter entrado para a Academia Brasileira de
Letras - que naquela época não aceitava a presença feminina – mas sim
seu marido, Filinto de Almeida, que supostamente só teria entrado como
uma  espécie  de  comprensação.  Em  seus  textos  para  os diversos
periódicos  que  colaborou,  Julia  pregava   a  educação feminina  e  o
divórcio,  entre  temas  mais  amplos  como  a  limpeza  da cidade  ou  a
proclamação da República, sempre defendendo o papel da mulher como
agente  de transformação da sociedade.  376 É comentando da amiga e
colega que Bilac escreve uma espécie de ‘mea culpa’ masculina: 

As mulheres, amigo, são muito mais inteligentes e
muito mais fortes do que nós. O que lhes abala a
inteligência e o que lhes anula a força é o círculo
de ferro em que as mantemos cativas, numa prisão
cruel, em cuja porta monta guarda nosso egoísmo.
Com um cuidado meticuloso, vamos rasourando
todas as faculdaddes que lhes apontam na alma e
só  lhes  deixamos,  viva  e  livre  a  faculdade  de
amar.  Pura  tolice  (...)  Sempre  que uma mulher
consegue vencer o preconceito, e sair do ergástulo
em que se via presa, para vir competir conosco em
misteres  de  arte  e  observação,  há  verdadeiras
revelações que nos confundem e espantam.377

Com aumento no número de mulheres alfabetizas nas camadas
médias e altas da sociedade urbana carioca, essas se tornaram ávidas
leitoras  dos  jornais  e  revistas  ilustradas,  com especial  interesse  nos
romances publicados em capítulos – costume importado da Europa e
que  atraía  também  aqui  muitos  assinantes  desejosos  de  saber  o
desenrolar do folhetim – e nas colunas de notas. É nesta época que surge
na incipiente imprensa nacional a coluna social, trazendo informações
sobre roupas, gostos e artes da elite, dados que deveriam ser imitados
pela população com condições para tal. Perfil de ‘celebridades’ e a vida

376 TELLES,  Norma.  Escritoras, escritas, escrituras.In:  DEL PRIONE, Mary
(org). História das mulheres no Brasil. Op. Cit., p. 440. 
377BILAC, Olavo.  Crônica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 19/02/1902 –
In: DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.1. op. cit.,  p. 451



mundana  dos  mais  abastados  eram  descritos  pelos  colunistas,  que
circulavam pelos salões e teatros para registrar o que era “up to date”.  

É  assim que  o  costume  de  usar  chapéu nos  teatros  vira  uma
polêmica impressa nas páginas dos jornais, assunto debatido por anos e
que chega a ser considerado como um ‘capítulo’ à parte nas exibições. O
hábito, certamente,  é importado de Paris, o que fez Walter Benjamin
ponderar que “dificilmente encontra-se uma peça de vestuário que possa
expressar  tantas  tendências  eróticas  divergentes  e  fornecer  tantas
possibilidades  para  dissimulá-las  quanto  o  chapéu  feminino”378.  Ao
chegar do outro lado do Atlântico, transforma a vida dos frequentadores
dos espetáculos. Segundo Bilac, “é o eterno conflito que nos teatros se
estabelece  entre  as  espectadoras  que  usam  chapéus  enormes  e  os
espectadores que por causa desses chapéus não podem ver o que em
cena se passa”379. O cronista afirma que a polêmica é alimentada pela
imprensa  e,  por  isso,  mesmo  quem  assistia  das  galerias  e  não  era
prejudicado pela moda, protestava contra o uso, armando uma “quase
revolução”: 

O caso  do  uso de  chapéus  na  plateia,  que deu
origem a todo o barulho, é interessante e merece
ser  estudado  com  algum  vagar.  Certo,  não  é
bonito  ver  nas  cadeiras  do  Lyrico  essas
monumentais  construções  de  fitas  e  flores  que
tapam a vista da gente!.. Mas, em primeiro lugar,
o  uso  do  chapéu  é  um  direito,  como  outro
qualquer. Compreende-se que a Empresa Sansone
deliberasse não dar entradas às senhoras que se
apresentassem  com   chapéu,  o  que  não  se
compreende, é que a galeria (já tão impertinente
pela sua refinada má criação e pelo seu amor do
berreiro) queira impor essa reforma de  toiletts à
força de assuadas e de vaias.380

Em texto escrito sete anos depois o cronista nos mostra que a
polêmica segue e que “a campanha tem sido inútil.  As senhoras não

378 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p.118
379 BILAC, Olavo.  Chronica.  Kosmos, Rio de Janeiro, Julho de 1905 – texto
recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional 
380 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 26/06/1898 –
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional



querem abolir os chapéus. E creio que o dever dos espectadores, agora, -
o seu dever de homens bem educados e galantes – é calar o seu protesto
e obedecer à soberana vontade das damas: ce que femme veut, Dieu le
veut!”.  381Desde a inauguração do  Lyrico,  em 1870, que proporcionou
um espaço para  as exibições das companhias européias em excursão, a
presença  feminina  nos  espetáculos  é  crescente.  Com a  questão  dos
chapéus, entretanto, a presença feminina aparece associada à moda de
forma  clara  e  ajuda  a  construir  a  imagem  de  uma  mulher  mais
preocupada com a toiletts do que com outros quesitos na nova sociedade
que se construída naqueles ‘tempos eufóricos’. 

Georg Simmel, sociólogo da vida moderna, em texto de 1911 –
ou seja, escrito seis anos após essa crônica de Bilac -  explica  essa forte
ligação das mulheres com a moda através da posição social inferior a
que essas foram historicamente submetidas, o que fez com que  tivessem
uma “relação estreita com tudo que seja costume”.382 Entretanto, como
Walter Benjamin nos indica, é menos uma questão de gênero e mais de
economia. A história daquela época que a moda nos conta fala muito
mais sobre a vida de elite,  já que os pobres eram excluídos destes e
outros aspectos da vida pública. 

A  moda,  tal  como  se  entende  hoje,  não  tem
motivações  individuais,  mas  tão  somente  uma
motivação social; no momento em que se entende
isso  chega-se  à  compreensão  de  toda  a  sua
essência. Trata-se do empenho das classes altas de
se distinguirem das mais baixas, ou melhor, das
classes médias...  A moda é a barreira  – erigida
sem cessar e sempre de novo demolida – através
da qual  o mundo elegante procura isolar-se das
regiões medianas da sociedade. 383

Nesta  busca  por  estar  na  moda  as  mulheres  de  elite  vão  às
compras. E isso era uma novidade que os tempos modernos criaram. No
Rio de Janeiro colonial e imperial as mulheres de elite não saíam de casa
381 BILAC, Olavo.  Chronica.  Kosmos. Rio de Janeiro, julho de 1905 – texto
recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  
382 SIMMEL,  Georg.  Philosophische  Kultur.  Leipzig,  1911,  p.47.  In:
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383 JHERING, Rudolph.  Der Zweck im Recht. Vol. II.  Leipzig, 1883, pp-234-
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para adquirir os bens de consumo, as poucas mercadorias disponíveis
vinham até suas portas. Entretanto, a crescente produção industrial do
virar  dos  séculos  substituiu  cada  vez  mais  a  produção  artesanal  e
doméstica,  fornecendo  produtos  têxteis,  sapatos,  chapéus,  alimentos
industrializados,  velas,  sabões  e  outros  bens  de  consumo  para  um
mercado cada vez maior. É nessa mesma época que surgem as populares
lojas de dois-mil-réis, que vendiam tudo a um preço fixo e baixo.384

É assim que vão se reconfigurando as funçãos femininas. Se até o
começo do século XX, uma das tarefas mais importantes das mulheres
fora  fornecer  vestuário  e  pequenas  produções  artesanais  para  sua
família, gradativamente esse hábito vai se alternando.   Ao virar o século
as senhoras e senhoritas fazem do dia de compras um acontecimento. O
fetiche pela mercadoria era reverenciado nos importados de luxo não
somente como um distintivo de classe social, mas com um simulacro da
aristocracia europeia.  Segundo Benjamin, “ser contemporânea de todo
mundo”385é a maior e mais secreta satisfação que a moda proporciona.
Dessa  forma,  as  novas  formas  de  comportamento  e  gostos  eram
definidas pela elite  recém formada,  nitidamente  copiada dos grandes
centros como Paris e Londres, e divulgada pelos jornais que “pareciam
veicular  um  projeto  civilizador  com  pretensão  de  construir  novos
homens e mulheres, divulgando imagens idealizadas”386. A moda ditada
pelos padrões europeus e mostrada nos periódicos era encontrada nas
melhores casa da Rua do Ouvidor e, posteriomente, na ‘Champs Elisèe
dos trópicos’,  a que já nascera famosa Avenida Central.

O processo de urbanização trouxe, assim,  também o nascimento
desta  mulher  burguesa,  que  consigo  carregava  uma  mentalidade,
“reorganizadora das vicências familiares e domésticas, do tempo e das
atividades  femininas”387.  Para  suprir  tais  necessidades,  outras  regras
sociais são impostas, com objetivo de transplantar os costumes europeus
também ao mundo feminino.  É por  isso  que,  por  exemplo,  após  as
compras,  as  senhoras  tomavam  chá  nas  elegantes  confeitarias  que
haviam sido inauguradas nas redondezas. “As mulheres cariocas haviam
conseguido se libertar de sua tradição colonial específica e viver sob um
384 BESSE, Susan. Modernizando a desigualdade. Op. Cit., pp. 20-21
385 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p. 105
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387 D’Incaio,  Maria  Ângela.  Mulher  e  família  burguesa.  In:  DEL PRIONE,
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conjunto de restrições comparativamente mais rico, definido por rituais
e preconceitos mais  universais”,  conclui  Jeffrey Needell  na obra que
mostra de forma definitiva o quão tropical era a Belle Époque brasileira.
Cronista atento do seu tempo, Bilac percebeu as mudanças e ascensão
femininas:

E no dia em que todas as mulheres pusessem ao
serviço da inteligência política, das finanças e de
todas as ambições, a mesma inteligência, a mesma
pertinácia,  a  mesma astúcia,  o  mesmo tino  que
costumam por ao serviço da sua preocupação de
arranjar  maridos,  neste  dia  será  a  falência
completa do sexo masculino, e nós teríamos que
ceder  ao  outro  sexo  todas  as  posições  que
ocupamos e todas as prerrogativas que avaramente
guardamos.388

As transformações ocorridas na sociedade a partir do surgimento
de novas formas de se relacionar – seja pelo sugimento dos bondes,
chegada da  luz  elétrica,  consolidação  da  imprensa,  aparecimento  da
fotografia e do cinema – levou a uma metamorfose das mulheres e das
expectativas a seu respeito.  O lazer como um bem de consumo e valor
moral foi sentido por essas mulheres, que passaram a consumidoras de
diversão. Na passagem das reuniões familiares - onde as moças tocavam
piano, cantavam e declamavam poesia  –  para o lazer mundano essa
personagem se constitui.  E cada vez mais as mulheres se juntavam aos
homens de sua classe em atividades públicas de lazer.

1.7É O DELÍRIO DO DIVERTIMENTO E A EXASPERAÇÃO DO
PRAZER,  É  O  ASSANHAMENTO  DA  FOLIA!  -  É  O
ENTRETENIMENTO CARIOCA, É O ÓCIO NA MODERNIDADE

No domingo tive um almoço na Tijuca, passei a
tarde no Pavilhão de Botafogo a ver as regatas, e
levei a família à casa do Fagundes, cuja senhora
fazia anos; depois do jantar, as meninas entraram
a  dançar  valsa;  deitei-me  na  madrugada  de

388BILAC,  Olavo.  Mulheres  Demais.  Correio  Paulistano.  São  Paulo,
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segunda-feira  às  4  horas.  Às  9  vim  para  o
escritório,  de  onde  me  veio  arrancar  às  11  o
Melciades  para  um  almoço,  de  cerimônia,  que
acabou às 3 da tarde; às 3 da tarde arrastaram-me
para a Exposição do Photo-Club e, depois, para
um  five-ó-clock em  casa  do  Mello;  quando
cheguei à casa, já a família tinha jantado e estava
vestida para ir  ao teatro;  enverguei  às pressas a
casaca e voamos para o Coquelin. Na terça-feira,
houve  um  pin-nic nas  Furnas,  um  jantar  em
Botafogo, - e outra vez Coquelin. Na quarta-feira,
caindo  de  sono  e  sobrecarregado  de  trabalho
urgente, tive de ir a bordo de um paquete inglês
receber um amigo, almocei com ele no City-Club,
levei-o ao Club dos Diários onde joguei poquêr
até às 4 da tarde; das 5 às 6 horas fui ao Corso, na
Praia de Botafogo, e abalei para casa, disposto a
cair  na cama como uma pedra,  mas as meninas
queriam ir  a um concerto;  lá fomos; e, à saída,
esbarramos com os Alcântara, que iam acabar a
noite em um bailarico em casa das Fonseca: e lá
fui  eu,  cochilando,  ao  bailarico,  para  poupar
lágrimas  às  meninas!  Na  quinta-feira,  às  10  da
manhã,  quando  vinha  para  o  escritório,  fui
apanhado na Avenida pelo Bastos, que me forçou
a ir a um almoço de caráter... íntimo, onde arrasei
o estômago com  foie-gras e  champagne,  e onde
enchi  os  ouvidos  de  trocadilhos  franceses  e
cançonetas. Às quatro horas, carregaram-me para
uma conferência musical;  às sete,  tive  de jantar
com o Barão Procópio no Pavilhão Mourisco, e
fui  daí  encontrar  a  família  no  Lyrico.  Ontem,
sexta-feira,  tive  de  servir  de  padrinho  a  um
casamento,   às  11  horas;  depois  da  cerimômia,
lunch que acabou quase  à noite; à noite, outra vez
Coquelin, e, depois do Coquelin, uma partida de
voltarete  no Guanabara.389

A crônica fornece um quadro, mesmo que caricaturado, de como
a  população  carioca  das  camadas  mais  altas  vivia  mesmo  ‘tempos

389 BILAC, Olavo.  Chronica.Kosmos. Rio de Janeiro, agosto de 1907 – texto
recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  



eufóricos’. Foi publicada na elegante revista Kosmos no ano de 1907,
auge  do  Rio  de  Janeiro  como  a  grande  cidade  brasileira,  recém
reformada, livre de pestes e, como se queria, chique e civilizada. Ainda
que nas  ruas  e  bairros  o  quadro não fosse exatamente  esse,  a  ideia
propagada era de que sim o Rio de Janeiro civilizava-se e modernizava-
se. Neste novo mundo moderno, o cronista percebia que “As corridas, as
regatas, o corso, os almoços, os jantares, as recepções, os teatros, os
bailes, - juntem tudo isso e vejam que torvelinho, que redemoinho, que
maelstromm!” Com tamanha e tão intensa programação social, o autor
chega a conclusão de que o que vive  “ É o delírio do divertimento e a
exasperação do prazer, é o assanhamento da folia!”390

Poucos anos antes, a realidade era bem outra, como também nos
conta o cronista. Em texto de 1901 roga para que não chova nos dias de
Carnaval, pois a cidade tem poucas festas e raros divertimentos. “E não
é porque não goste de se divertir,  coitadinha! E uma alegre mocinha,
doente e magra, sem muita higiene, com pouca comida,  trabalhando
como uma moura”391. Utilizando mais uma vez o recurso de transformar
a cidade em personagem, Bilac aproveita o mote para criticar a sujeira e
desordem urbanas,  que  tanto  lhe  incomodavam,  mas  lembrando  que
apesar de usar “vestidinhos de chita”, é uma capital que “ama a alegria e
a agitação”.

Olavo  Bilac  escrevia  com  propriedade  sobre  o  mundo  do
divertimento  e  da  cultura.  Mais  do  que  um perspicaz observador  –
qualidade inegável deste cronista – era um freqüentador assíduo. Em
seus textos podemos encontrar  entusiasmo,  crítica  e,  sempre,  muitos
relatos de como era o ócio na virada dos séculos XIX para XX. Ou,
melhor dizendo, como era a ociosidade, utilizando o conceito proposto
por  Walter  Benjamin.  Na  prímeria  página  do  konvolut “m”,  o
organizador Willi Bolle explica que neste arquivo utilizou as palavras
ócio  e  ociosidade  para  reproduzir  a  diferenciação  realizada  por
Benjamin entre o que é o ócio (tradicional, aristocrático e criativo) e a
ociosidade  moderna  (protesto  contra  a  fetichização  burguesa  do
trabalho).  O  que  difere  a  ociosidade  do  ócio  é  a  característica  da
primeira  em  negar  qualquer  relação  com  o  trabalho.  Para  dar  um
exemplo concreto, o historiador utiliza a figura do poeta, cujo ócio na

390 Idem, Ibidem
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sociedade feudal era reconhecido e ‘útil’, mas que com a ascensão da
burguesia passa a ser considerado como alguém que vive ocioso. 392 Para
Benjamin, 

Pode-se deixar em suspenso a questão de saber se
e em que sentido o ócio é determinado pela ordem
de produção que o torna possível. Em vez disso,
deve-se procurar elucidar o quão profundamente
arraigados na ociosidade estão os traços da ordem
econômica capitalista em que ela viceja. Por outro
lado,  a ociosidade da sociedade burguesa – que
desconhece o ócio – é uma condição da produção
artística. E frequentemente é a própria ociosidade
que  marca  aquela  produção  artística  de  forma
drástica  com  os  traços  que  evidenciam  seu
parentesco  com  o  processo  de  produção
econômico.393

É também através  de textos que abordam a ociosidade que o
cronista Olavo Bilac exerce seu papel de orientador em prol de que os
brasileiros se tornassem mais ‘civilizados’. Ao comentar sobre o “velho
uso  bárbaro  das  patacadas  e  dos  assobios  aos  artistas  que  lhes
desagradam”, o cronista compara esse tipo de atitude à recém extinta
prática escravocrata, aludindo que assim como havia leis que garantiam
que  os  senhores  de  escravos  podiam  maltratar  aqueles  homens,  o
regulamento dos teatros assegura o direito do público em manifestar-se,
“mas nem todos os direitos são nobres, e de muito deles é feio usar.”394

Luiz  Edmundo  afirmou  que  “o  carioca  do  começo  do  século  ama
particularmente o teatro” e comentou com pormenores sobre o hábitos
de seus freqüentadores, sobretudo os que viam as peças nas torrinhas, e
que “há sempre conversas, ditos,  chufas, pilhérias, gralhadas em voz
alta”395. Era para este público que as queixas de Olavo Bilac se dirigiam
– assim como todos que não se comportavam como acreditava ser o
correto, o chique, o civilizado.

392 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., pp.841, 842
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Em seu  afã  de  tornar  a  Capital  Federal  uma  cidade  limpa  e
organizada  volta-se com afinco  contra  a  Festa  da  Penha,  tradicional
festividade religiosa cuja origem remonta a 1635, e para o cronista a
“prova de que a civilização não caminha aos saltos.” 396  Ao descrever as
comemorações  começa  com  a  expressão  "Valha-me  Deus!”  para
lembrar das bebedeiras, das músicas, das barracas e, em momentos de
comiseração, até sente pena dos fiéis  que  compõem este espetáculo
nada edificante, porém alegre. Termina o texto com uma pergunta que
parece feita para si mesmo, se compararmos essa com outras crônicas
que aborda o tema: “Há quem possa condenar a festa que dá aos pobres
a ilusão da felicidade, sufocando por doze horas a fio a recordação de
todas as amarguras da vida?".397

Entretanto,  mais  facilmente  condenava  o  evento,  pois  as
festividades  populares  apareciam  na  contramão  do  processo
civilizatório. Dados de 1899 relatam que a polícia estimava em 50 mil o
número  de  romeiros  na  Festa  da  Penha  daquele  ano,  fato  que  fez
mobilizar “nove delegados, 56 praças de cavalaria e 86 de infantaria da
Brigada Municipal,  além de uma força  de cavalaria  do Exército”398.
Tudo porque era comum,  quando acabavam os imensos piqueniques
que aconteciam após a subida dos fiéis ao outeiro, que tivessem brigas
entre os romeiros  e mesmo conflitos  entre as forças da polícia e do
exército. Olavo Bilac costumava referir-se à Festa de forma agressiva,
como quando comenta do carroção de romeiros: 

Num  dos  últimos  domingos,  vi  passar  pela
Avenida  Central  um  carroção  atulhado  de
romeiros  da  Penha;  e  naquele  Boulevard
esplêndido,  sobre  o  asfalto  polido,  entre  as
fachadas ricas dos prédios altos, entre carruagens
e os automóveis  que desfilavam,  o encontro  do
velho  veículo,  em que os  devotos  urravam,  me
deu a impressão de um monstruoso anacronismo;
era  a  ressurreição  da  barbárie  -  era  a  idade
selvagem que voltava,  como uma alma de outro
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mundo, vindo perturbar e envergonhar a vida da
cidade civilizada”. 399

A população continuava – como até hoje -  com suas festas e
rituais,  muitas vezes para desespero daqueles que queriam ver o Rio
definitivamente ‘civilizado’.  É interessante observar ainda como, mais
do que afirmar que esses eventos faziam ressurgir a barbárie, em outro o
texto Olavo Bilac coloca a responsabilidade da manutenção da tradição
em seus pares: “Em grande parte, a culpa da conservação dessa usança
bárbara cabe aos jornais, que inconscientemente animam e encorajam a
orgia,  dando-lhe  adjetivos  pomposos,  e  continuando, não  se  sabe
porque, a atribuir  um caráter religioso a uma festa que é apenas um
Carnaval”. O cronista continua o texto reclamando que sempre se use o
adjetivo ‘poético’ ao referir-se à festa, o que lhe parece um absurdo já
que no mesmo jornal podem-se ler as notícias sobre como a romaria
“acaba todos os anos em bebedeira e sangue (...) As notícias aparecem
separadas, em colunas distintas; mas, instintivamente, o leitor, depois de
percorrer com a vista a notícia suave, procura logo a notícia feroz.”400

É  este  mesmo  cronista  que  deixa  testemunho  de  como  o
congresso havia vetado verbas para cultura: “O amável Congresso dos
teus legisladores, aquela sábia corporação dos teus pro-homens nem ao
menos se dignou a auxiliar a boa vontade dos que queriam salvar dos
mofo e das traças os quadros da Escola de Belas Artes”401; reclama da
falta de opção de lazer nos meses de verão: “Tens de suportar o calor e
de morrer de tédio, com resignação e coragem. Começam para ti, infeliz
carioca, os longos meses de abominável tortura. Depois do trabalho, não
tens  um  concerto,  um  espetáculo,  uma  distração”402;  ou  nota  com
espanto como os cariocas vão substituindo o hábito do café, justo aqui
onde  havia  “as  únicas  cidades  do  mundo  que  possuíam botequins
destinados exclusivamente à venda do café. Hoje já não há botequim

399 BILAC,  Olavo.  Crônica.  Kosmos.  Rio  de  Janeiro,  outubro  de 1906..  In:
DIMAS, Antonio.Bilac, o Jornalista: Crônicas. Vol. 2. Op.Cit., p.370
400 BILAC,  Olavo.  Crônica.  Kosmos.Rio  de  Janeiro,  outubro  de  1906..  In:
DIMAS, Antonio.Bilac, o Jornalista: Crônicas. Vol. 2. Op.Cit., p.370
401 BILAC,  OlavoBILAC,  Olavo.  Chronica.  Gazeta  de  Notícias. Rio  de
Janeiro, 25/11/1900– texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca
Nacional  
402 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 25/11/1900–
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  



que não tenha sido conquistado pela cerveja... O Rio é atualmente uma
cidade eminentemente bebedora de cerveja”.403 As cervejarias ganharam
força naqueles primeiros anos do novo século e, ao colocarem telas onde
exibiam os filmes do recém criado cinematógrafo, e transformaram-se
nos conhecidos chopes-berrantes, casas de divertimento popular404. 

A  então  Capital  Federal  aos  poucos  consolidava  seu  caráter
boêmio e de pólo de diversão.  E foi na efervescência política do final
do século XIX que a boemia se consagrou como reduto da literatura, já
que  nesse  período  a  vida  literária  confundia-se com a  política  e  os
principais escritores estavam envolvidos nas mudanças do país, entre os
quais  Olavo  Bilac.  Suas  reuniões,  que  em  geral  aconteciam  nas
confeitarias do centro da Capital Federal, traziam ao debate as questões
políticas e também a vida literária.Como explica Monica Velloso, no
Rio a rua, suas praças e largos, eram utilizados como pontos de encontro
e reunião e de sociabilidade. Para a autora, essa característica da cidade
ajuda mesmo a explicar porque a Semana de 22 aconteceu em São Paulo
e não na Capital Federal:

Se no Rio de Janeiro não ocorreu um movimento
modernista nos moldes de São Paulo, foi porque
os  contextos  históricos  dessas  cidade  eram
distintos.  A  idéia  de  organizar  um  movimento
para  discutira  questão  da  identidade  cultural
brasileira não encontrou muitos adeptos no Rio de
Janeiro.
O intercâmbio cultural entre artista, intelectuais e
as camadas populares tendia a ocorrer nas ruas,
nos cafés, nas festas de igreja – como a da Penha
-, mas casas de santo – como a da ‘tia” Ciata – e
também nos carnavais. 405

A citação nos mostra, ainda, que apesar do fenômeno da boemia
ser normalmente associado somente à literatura, não podemos esquecer
que  se  deu  também no  âmbito  musical,  até  porque  a  música  é  um
elemento constante na sociedade brasileira em todos seus setores. Como

403 BILAC, Olavo.  Chronica. Gazeta de Notícias.  Rio de Janeiro, 14/04/1907–
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  
404 TINHORÃO, José Ramos. Os sons que vêm da rua. São Paulo: Editora 34,
2005, p.135. 
405VELLOSO, Monica Pimenta. Que cara tem o Brasil?  Op. Cit.,, pp.82-83.



afirma João do Rio, em texto com o ilustrativo nome de  Apologia da
Dança,  “apesar  de  todo  industrialismo  contemporâneo,  nossa  época
ainda é a época da dança e da música”.  406 O cronista costumava dizer
que o “Rio era tão ambíguo que abrigava duas cidades distintas: a da
‘graça’ e a do vício’”407, dividida entre a elite europeizada e a massa da
população, mas com o interessante dado de que as duas partes trocavam
influências entre si. 

Os teatros são um bom exemplo desse encontro de culturas, ainda
que não chegasse nas classes mais baixas. Mas, ao ter a música como
elemento  primordial,  foi  fundamental  napopularização  das  peças
dirigidas às camadas médias da sociedade, mais  numerosas.  Um dos
principais  motivos  do  sucesso  popular  era  a  tradução,  por  vezes
precária,  das músicas e das peças,  que falavam mais diretamente ao
público que emergia de uma sociedade em processo de modernização408.
Os  autores  locais  sofriam  com a  concorrência  das  peças  européias,
sobretudo  as  francesas,  que   eram  “montadas  bem  que mal  e
representadas como se puder”, como afirma o crítico Luís de Castro em
texto  de 1891,  no  qual   também explica que não havia  uma lei  de
direitos autorais para esses espetáculos.  O crítico fala ainda do público
de teatro:

No Rio, há apenas um círculo muito restrito que
freqüenta  os  espetáculos  e  ele  não  é  bastante
grande  para  encher  vários  teatros  ao  mesmo
tempo e durante muito tempo. Encontra-se sempre
as  mesmas  pessoas,  tanto  no  circo  quanto  na
ópera, na comédia como no drama. É preciso que
a peça agrade realmente para que se vá assisti-la
novamente. Há apenas alguns assíduos, que não
sabendo o que fazer de sua noite, passam às vezes
por um teatro, às vezes por outro. Mas não é um
público sério. Eles se contentam em comprar um
ingresso para dar uma volta no jardim. 409

406 RIO, Joáo do.Apologia da Dança.  In: Sesamo.  Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1917, p. 76
407 Citado por VELLOSO, Monica Pimenta. Que cara tem o Brasil? Op. Cit.,
p.94.
408 DINIZ, Edinha. Chiquinha Gonzaga: uma história de vida. Op. Cit..p 134
409 CASTRO, Luís de. Le Brésil  vivant. Paris: Lib. Fischbacher, 1891, pp 104-
106. In: MÉRIAN, Jean-Yves. Aluísio Azevedo, vida e obra (1857-1913). Rio



Como  se pode perceber no texto acima, os teatros não abrigavam
somente peças, mas sim espetáculos de variedades, de música e mesmo
circenses.  Principal  lugar  de  entretenimento  da  sociedade  brasileira
naquele virar de séculos, foi também ali que se processou a substituição
do entrudo pelo novo formato das festividades carnavalescas, já que era
o  local  mais  apropriado para o  ócio  moderno,  culto  e  civilizado.  A
intelligentzia local já não suportava mais uma festa tão  popular como o
entrudo, como bem demonstra um de seus representantes ao escrever
que “Quem não amar o suor, o mau cheiro, os encontrões, a gritaria, o
papel picado, - fique em casa, trancado a sete chaves; e deixe passar
estes três dias de saturnal.” E encerra o assunto, pois não é dia de ler
crônicas, já que a  “a vida normal está suspensa. Está aberta a porta.
Pode sair, Razão! Pode entrar, maluquice!”410

É somente a partir do século XX que o Carnaval se modifica e,
com sua nova fantasia, com perdão do trocadilho infame, se consolida
como a grande festa  nacional  .  Ainda que as comemorações  de rua
sejam uma tradição no Brasil desde o século XVI, trazidas que foram
pelos colonizadores portugueses, tinham um caráter menos alegórico –
no sentido estrito da palavra -  e  mais lúdico. O entrudo, como era
chamado, consistia em jogar limões de cheiro, gamelas de água, seringas
e tudo mais que pudesse molhar ao próximo, além de “farinha de trigo,
pós de sapato, alvaiade e piche que completavam esses banhos coletivos,
uma brincadeira suja e violenta”  411  Como uma dúzia de limões de
cheiro custavam cerca de quatrocentos reis (o valor de dez exemplares
de jornal, por exemplo), até mesmo urina era utilizada como munição
para as batalhas, ao lado de café, tinta e lama e tantos outros mais412. Era
um vale tudo molhado413. 

de Janeiro, Espaço e Tempo; Brasília: INL, 1988, p 351. 
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império,  entre  as  quais  destaca  o  entrudo.  In:  ALMEIDA,  Manuel  Antonio
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A festa  estava  ao alcance de todos  e  era muito  popular,  mas
coibida pelas autoridades desde sempre, sendo de 1608 a data de sua
primeira  proibição.  Alternando  no  decorrer  da  história  períodos  de
liberalização  e  outros  de  perseguição,  o  entrudo  foi  definitivamente
proibido pela polícia em 1853. Entretanto, foram precisos muitos anos e
uma alternativa festiva para que deixasse de existir.  São diversos os
relatos de viajantes estrangeiros que relatavam perplexos a festa, como a
de um alemão recém chegado que  constatou  que  “o  povo  cada  vez
aumenta mais; o ruído torna-se atordoador; a confusão, medonha (...)
atrás  vem uma multidão  selvagem,  gritando  e  gesticulando.”.  Olavo
Bilac conta que o francês Ferdinand Denis414 costumava dizer que as
moças brasileiras são melancólicas,  porém “quando chega o entrudo,
mudam completamente o caráter, e por espaço de três dias esquecem o
acanhamento”. O cronista se pergunta, então, o que o estudioso diria se
visse  a  alegria  da  festa  já  em 1902,  quando  o  entrudo  já  havia  se
transformado.

Tanto o entrudo como o carnaval eram “festas que à época já
dominavam a cidade por inteiro”, como afirma o historiador José Murilo
de  Carvalho,  quem  também  relata  sobre  um  viajante  inglês  que,
perplexo ao presenciar os festejos de 1884, teve a impressão de que
‘todo mundo havia perdido a cabeça’415. É assim que nos primeiros anos
do  século  XXo  Carnaval  surge  no  cenário  brasileiro. A  principal
diferença da festa agora mais moderna era, a princípio, a música. Tudo
começou em meados dos anos 50 do século XIX, quando um grupo
liderado pelo sapateiro José Nogueira de Azevedo Paredes saiu  às ruas
com bombos e gritos de ‘zé pereira’. “Estava introduzida no Carnaval a
percussão, uma das características mais fortes dessa festa”.416  Em 1855
realizou  o  primeiro  desfile  de  um  clube  Carnavalesco,  então
denominado de Grande Sociedade.417 Entretanto, tiveram que decorrer

414 Denis é o autorde Resumo da história literária do Brasil,considerado por
Guilhermino Cesar comoo primeiro livro a tratar da literatura brasileira com
autonomia,  separando-  a  da  portuguesa.  In:  CESAR,  Guilhermino.
Historiadores e Críticos do Romantismo – 1: a contribuição européia, crítica
e história literária. Rio de Janeiro: LTC; São Paulo: USP, 1978.
415 Citado por: CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados.Op. Cit.,p.20
416 DINIZ, Edinha. Chiquinha Gonzaga: uma história de vida. Op. Cit.,.p 174
417 GALVÃO,Walnice Nogueira.  Ao som do samba. Uma leitura do Carnaval
carioca. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2009, p. 71.



50 anos para que o Carnaval definitivamente se tornasse a grande festa
popular.

Foi  na e pela imprensa que surgiu o Carnaval  carioca em sua
forma  moderna,  através  de  uma  verdadeira  cruzada  em prol  da
substituição do entrudo. “A luta por essa substituição fez parte da parte
do vasto movimento social e político de modernização do Rio de Janeiro
oitocentista,  que  perdurou  por  várias  décadas,  baseada  numa
urbanização cujo  modelo  incontornável  foi  a reforma Haussmann de
Paris”418,  afirma  Walnice  Galvão.  Outro  importante  pesquisador  do
período, Sidney Chalhoub, utiliza a expressão “guerra ao entrudo” para
explicar  como o poder  público se posicionava com relação a esse e
aoutras  manifestações  das  culturas  populares,  já  que  “O mundo das
‘classes  perigosas’estava  repleto  de  sobrevivências culturais  que
precisavam  ser  erradicadas  para  abrir  caminho  ao  ‘progresso’  e  à
‘civilização’”. 419

Foi  em  nome  de  civilizar  o  Rio,  então,  que  o  entrudo  foi
liquidado, já que sua prática não combinava com uma cidade moderna.
Ao  final  da  segunda  década  do  século  XX,  a  revista  O  Malho
comemorava a luta vencida, não mais falando em oposição, mas como
uma  tradição  transformada  e  modernizada:  “Aqui  na  cidade  de  São
Sebastião conservamos – e  à  moda positivista,  melhorando-a –  uma
tradição única: o Carnaval, transformação gloriosa do entrudo.”420  O
texto escrito na primeira pessoa do plural e com tom vencedor explica-
se pelo fato de que foi nas páginas dos periódicos que a batalha foi
travada, como se pode ver nesta crônica de Olavo Bilac, ele mesmo
quando jovem um folião que pertencia à Grande Sociedade Fenianos421:

Oh,  as  bisnagas;  -  que  polícia  será  capaz  de
impedir que a população carioca se molhe nos três
dias de Carnaval? O entrudo é uma tradição nossa:
e nós que, em geral, não fazemos caso das nossas

418 GALVÃO,Walnice Nogueira. Ao som do samba. Op. Cit., p. 29.
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420 O Malho,  11/01/1919.  In:  CUNHA,  Maria  Clementina Pereira.  Ecos da
Folia. Op. Cit., p. 261.
421 Bilac era um dos membros mais ativos dos Fenianos, autor dos pufes de sua
agremiação,um tipo de desafio em versos que as diferentes sociedades travavam
umas com as outras. 



tradições,  seguramo-nos  a  essa  com  unhas  e
dentes.  Os   editais  que  proibiram  o  entrudo
seguem sendo  letra  morta:  mais  força  tem este
singular  e  inexplicável  delírio  que   nos  leva  a
procurar bronquites e pneumonias com o mesmo
afã e o mesmo cuidado com que nos outros dias
procuramos o sossego e a saúde422.  

A convivência entre as dois folguedos não era nada bem-vinda. O
que deveríamos ter era somente o Carnaval, afinal essa era uma festa
européia e a Europa é o lugar de gente civilizada. Banhos na rua, que
logo ficavam enlameadas e mal  cheirosas,  e  festejos que muitas das
vezes  acabavam  em  pancadaria  era  tudo  que  poderia  fazer  os
idealizadores do Brasil moderno perder o sono. Para enterrar o entrudo,
nada melhor do que substituí-lo por uma festa que tivesse origem na
Europa civilizada e foi  assim que os modelos existentes em Paris  e
Veneza chegaram ao trópicos pelas mãos da elite ilustrada. Como na
capital francesa, a festa deveria ser realizada em teatros. 

Já de Veneza a herança mais forte eram as coloridas e mascaradas
fantasias. Assim, Carnaval para a elite passou a ser sinônimo de luxo,
danças,  cantos,  banquetes,  músicas  e  máscaras.  Através  da  pena  de
Olavo Bilac temos um interessante relato de como no final da primeira
década do século XX esse novo Carnaval já estava instituído – o que era
abertamente comemorado pelo jornalista.  Bilac relata com minúcia  a
festa  promovida  pela  Gazeta  de  Notícias,  veículo  onde  assinava  as
crônicas dominicais e através do qual lutou – junto com seus pares –
pela civilidade no Carnaval carioca. O trecho é longo, mas elucidativo: 

Se não me ficasse feio louvar entusiasticamente a
casa  a  que  pertenço,  esta  batalha  de  ‘confetti’
poderia encher a crônica de hoje. Não me seria
difícil  evocar  aqui,  ainda  que  sem  o  brilho  da
realidade,  aquela  formosa  tarde  de  sol,  aquela
majestosa Avenida inundada de luz, de perfume
de graça; -  e o luxo das fantasias e o bom gosto
sóbrio  das  equipagens,  e  as  nuvens  de  confete
revolando; - e a multidão inumerável das senhoras

422 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 09/02/1902–
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lindas que ali havia, no Pavilhão, nos carros, nas
alamedas,  nos  palacetes  da praia,  num arco-íris
fulgurante  de  toillets claras,  asas  de  leque
palpitando,  chapéus tufados de rendas e plumas
tremendo e ofegando no ar como pássaros cativos;
-  e  a  alegria  limpa  e  decente  de  todo  o  povo,
alegria  sem  bramidos  selvagens,  sem  batuques,
sem  uivos  de  índios,  sem  estardalhaços  de
bombos, sem cobras e lagartos vivos... (...) E basta
dizer  que  essa  festa,  com  a  sua  simples  e
despreocupada  aparência  de  folguedo
carnavalesco, foi de fato uma revolução social, - a
inauguração  do  nosso  Corso  elegante.   Já  não
pode agora a população educada do Rio de Janeiro
ignorar  para  que  serve  aquela  maravilhosa
Avenida Beiramar,  criada pelo grande Passos,  e
até agora tão deserta,  tão desprezada pela gente
que tem dinheiro e pode gastá-lo. 

O cronista encerra o texto agradecendo ao Carnaval por nesse ano
não deixar   como lembrança apenas sujeira,  dívidas  e  cansaço,  mas
“também um grande serviço prestado à civilização da cidade.”423 Dois
anos após encontrarmos nas palavras de João do Rio argumentos mais
bem  elaborados e que também corroboram a visão de que o Carnaval já
estava mudado. Em texto que ele próprio escolheu para constar no livro
Cinematographo, fala do comércio estabelecido em torno da festa e de
como os jornais a relatam como um estado de exceção. Para o autor, que
tinha  o  dom das  atentas  observações,   o  costume  de  usar  fantasias
“corresponde quase sempre à pequena racha que o tipo tem na mioleira,
ou à qualidade predominante da sua alma”, sobre o qual escreve com
incrível perspicácia: “O Carnaval é uma crise de alegria neurastênica, é
a loucura, é a porneia organizada e cínica, é delicioso ou infame, é o que
quiseres os definidores”. 424

Quando por fim o entrudo foi  extinto e restou o Carnaval,  os
representantes da elite ilustrada, que tanto haviam lutado por uma festa
civilizada, viram seus planos irem por água abaixo.  Afinal, não era de
seu  interesse  fazer  uma  grande  festa  para  todos.  Acredito  que  aqui
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Walter Benjamin pode nos explicar o que se deu,  ao recorrer novamente
ao seu conceito de ociosidade como forma de divertimento e que se
concretiza numa “sucessão aleatória de sensações”. Entretanto, explica o
historiador,  “tão  logo  o  processo  de  produção  começou a  mobilizar
grandes  massas  de  pessoas,  surgiu  entre  aqueles que ‘tinham tempo
livre’ a necessidade de ser distinguir da massa dos que trabalhavam”.425

Não  tendo  outra  alternativa,  as  camadas  mais  baixas da
população, que tinham sido banidas junto com o entrudo, começaram
então a participar da nova festa, fazendo que coexistissem dois carnavais
no Rio de Janeiro. O da elite era realizado pelas Grandes Sociedades,
que  desfilavam  de  forma  organizada  pelas  ruas  mais  elegantes  e
promoviam  bailes  luxuosos,  primeiro  nos  teatros  e  depois  em suas
próprias  sedes.   Não  bastava  ter  eliminado  o  entrudo,  era  preciso
domesticar a festa. E, para isso,  nada melhor  do que organizá-la em
locais fechados e, claro, ordenados, como queria Bilac:

Creio que, de todas as cidades civilizadas, o Rio
de Janeiro é a única que tolera essa vergonhosa
exibição.  Em todas as outras capitais,  o  vício é
cultivado e adorado portas adentro. Nada impede
que,  nos  teatros  e  nos  bailes,  haja  saturnais
carnavalescas,  em  que  a  folia  se  exaspere  até
invadir  o domínio da alucinação furiosa.  Mas é
revoltante  que essas orgias  transbordem para as
ruas,  em  cortejos  eróticos,  aos  quais,  por  uma
incrível  e  criminosa  tolerância,  concorrem  as
bandas de música da polícia e do exército, com os
soldados  fantasiados,  abrindo  o  préstito
glorificador da indecência e da prostituição. Artur
Azevedo  lembrou,  com  bom  senso,  que  os
cortejos carnavalescos poderiam ser aproveitados
em bem da arte e da civilização. Paris passa por
ser a metrópole do vício. Mas a sua população não
toleraria  jamais  essa  deificação  pública  de
lascívia. 426

425 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p.843
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Mas  a  tentativa  não  teria  sucesso,  pelo  menos  não  naquele
momento da história, quando o carnaval da massa pobre “constava de
muitas atividades avulsas, não articuladas, mas todas oriundas do reduto
negro constituído no centro da cidade”427 e contava com o desprezo da
grande imprensa, como podemos ler no Jornal do Brasil, que em artigo
de 1892 comentava que “O zé-povinho divertiu-se ao som de guizos e
canções populares com música sui generis”.428Sem dinheiro para pagar a
entrada nos bailes ou confeccionar fantasias e máscaras, às classes mais
baixas  restaria  assistir  aos  desfiles  das  Sociedades.  Para  um  povo
acostumado a ter suas festas, era muito pouco. 

É assim que surgem os ranchos, tradição popular costumeira no
dia de Reis, com um cortejo cantado e dançado e já contando com um
enredo;  o citado Zé-Pereira, pequeno grupo de enormes bumbos que
perambulavam  pela  cidade;  os  blocos  nascidos  de  associações  de
amigos,  vizinhos  ou  colegas  que  se  uniam  para  sair  juntos,
principalmente os que moravam longe da região central; e os cordões,
grupos originários de negros e brancos das classes mais baixas, que se
tornaram  uma  verdadeira  febre  no  final  do  século,  “os
núcleosirredutíveis  da  folia  carioca”,  como  descreve  João  do  Rio
emtestemunho  de  como  esses  grupos  tomavam  conta  da  Alma
encantadora dasruas:

Era  em  plena  Rua  do  Ouvidor.  Não  se  podia
andar.  A  multidãoapertava-se,  sufocada.  Havia
sujeitos  congestos,  forçando  a  passagemcom os
cotovelos, mulheres afogueadas, crianças a gritar,
tipos queberravam pilhérias. A pletora da alegria
punha desvarios  em todas asfaces.  Era provável
que  do  largo  de  São  Francisco  à  rua
Direitadançassem  vinte  cordões  e  quarenta
grupos,  rufassem  duzentos
tambores,zabumbassem   cem  bombos,  gritassem
cinquenta mil pessoas. A rua convulsionava como
se fosse fender, rebentar de luxúria e debarulho.
(...) Serpentinas riscavam o ar; homens passavam
empapadosd'água, cheios de confetti; mulheres de
chapéu  de  papel  curvavam  asnucas  à  etila  dos

427 GALVÃO,Walnice Nogueira. Ao som do samba. Op. Cit., p. 32.
428 In:  COUTINHO,  Eduardo  Granja.  Os  cronistas  do  momo:  imprensa  e
Carnaval na Primeira República. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006. p. 55



lança-perfumes,  frases  rugiam  cabeludas,
entregargalhadas,  risos,  berros,  uivos,  guinchos.
Um  cheiro  estranho,  mistode  perfume  barato,
fartum,  poeira,  álcool,  aquecia  mais  o
baixoinstinto  de  promiscuidade.  A  rua
personalizava-se,  tornava-se  uma  eparecia,  toda
ela  policromada  de  serpentinas  e  confetti,
arlequinar opincho da loucura e do deboche.429

O trecho, retirado de crônica  que recebeu exatamente o nome de
Cordões,afirma  que  havia  mais  de  200  grupos  somente  no  Rio de
Janeiro e queera um “hábito infiltrado em todo o Brasil”. Como epígrafe
para otexto, João do Rio colocou uma paródia da primeira marchinha
deCarnaval  da  história.     Apesar  de  conhecida  na  época  por  fazer
músicas especialmente para os bailes de máscaras  organizados pelos
teatros  e  salões,  foi  a  compositora  Chiquinha Gonzaga,  em 1899,  a
criadora  da  primeira  canção  carnavalesca  brasileira,  inspirada
justamente num cordão, o Rosa de Ouro.  Ó Abre Alas, composta por
Chiquinha, moradora na época do bairro Andaraí, onde ficava a sede do
grupo,  tornou-se  de imediato  um sucesso  e um bordão do Carnaval
brasileiro. 

A partir  daquele  momento  o  Carnaval  ganhava
música própria. Mais que um batismo,  ‘Ó abre
alas’ confirmava o Carnaval como festa popular e
promovia  seu casamento  com a música  urbana.
Parecia  inevitável  que  Carnaval  e  música  se
encontrasse num determinado momento dos seus
desenvolvimentos  específicos  para  formar  o
grande espetáculo da nacionalidade brasileira. 430

Ainda que as festividades populares estivessem na contramão do
processo  de  modernização  do  Brasil,  que  implicava  em  apagar
reminiscências dos tempos coloniais, esse ‘outro’ Carnaval era tolerado
pelas autoridades, que tentavam organizá-lo. Os ranchos, por exemplo,
eram apoiados pela grande imprensa, com Coelho Netto a frente,  como
os conversores “dos cordões e da gente rude que os freqüentava aos

429 RIO, João do. A Alma encantadora das ruas. Op. Cit., pp.140-141.
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signos  da  civilização”.431  “Talvez  seja  por  isso  que,  em  1901,  o
delegado de polícia do Rio de Janeiro tenha proibido a saída de índios
nos desfiles de Carnaval”, nos contam Angela Costa e Lilia Schwarcz,
completando com um trecho da revista  Fon-Fon que diz: “A exibição
daquela  tribo  pelas modernas  ruas  da  nossa cidade  deporia  contra  a
nossa proclamada civilização”. 432 Bilac escreveu de forma muito clara e
objetiva sobre o tema nesta crônica publicada em 1908, data que mostra
que a proibição do delegado não fora acatada em outros anos:

Há  ainda  os  cordões, os  famosos  cordões   de
índios, cuja barbaridade ofende os olhos e a alma
do mais tolerante dos homens. Ainda este ano o
espetáculo foi horrorendo! (...) Se as famílias do
Rio  tomassem  conta  do  carnaval,  fazendo  dele
uma festa civilizada e decente, não só dos sujos
farranchos dos índios descalços, como as luxuosas
procissões de hetairas triunfantes se iriam de moto
próprio retraindo e eliminando. Em toda parte e
em todos os tempos, sempre a Beleza tem repelido
e vencido,  e há de repelir  e vencer  a Fealdade.
Depois de um ano ou dois de carnaval elegante e
fino,  a  população  nunca  mais  toleraria  um
carnaval indecoroso e grosseiro. 433

A atitude do delegado ao proibir os índios mostra como se vivia
uma  época  em que  o desejo  de  ser  moderno  passava  por  cima  das
tradições, lembrando que fora exatamente a figura do índio a marca mais
contundente da pós-independência, quando a cultura letrada tanto lutou
por sua existência. Dessa forma, “resulta clara a opção pela assimilação
de traços europeus, especificamente franceses (...) quase tudo era elogio
ao progresso e condenação ao passado, loas ao novo e vergonha pelo
antigo, aclamação ao estrangeiro e rejeição ao nacional”.  434 A ordem
agora é mostrar luxo e beleza, momento no qual é reafirmada a presença
feminina nos desfiles, mas agora não mais somente com mulheres de

431 CUNHA, Maria Clementina Pereira. Ecos da Folia. Op. Cit., p. 227
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‘vida fácil’, mas incorporando também as ‘moças de família’.  Foram as
Grandes Sociedades as responsáveis por fazer a ponte entre a as elites e
a população, ao levar o maxixe para dentro dos salões, tornando possível
a  “primeira  grande  contribuição  das  camadas  populares  do  Rio  de
Janeiro à música do Brasil”.435

As  Grandes  Sociedades  e  seus  préstitos  começam  a  perder
importância com a chegada da “proclamada civilização”,  já que suas
principais bandeiras – a abolição e a República – e sua maneira satírica
de se expressar já não tinham mais porque ou lugar. Em editorial de
1905, o Correio da Manhã  afirma que a sátira deveria ficar a cargo da
imprensa e dos caricaturistas  e que os carros carnavalescos deveriam
ser “puramente artísticos que agradassem à vista,  lisonjeassem nosso
sentido estético e educassem o povo”, sugestão que foi acatada a ponto
de fazer com o que o cronista de O Malho escrevesse apenas seis anos
depois: “O Carnaval do Rio de Janeiro perdeu muito sua antiga feição
de crítica viva e acerada dos grandes acontecimentos do ano, para se
tornar  um Carnaval  quase  todo  de  alegorias  artísticas  com mais  ou
menos lantejoulas, luz elétrica e movimentos giratórios”. 436

A palavra  alegoria,  que  designa  um termo  tão  caro  a Walter
Benjamin,  aparece no texto publicado em  O Malho com seu sentido
mais literal, ou mesmo mundano. Entretanto, podemos também pensá-la
dentro de uma perspectiva benjaminiana quando nos referimos a festas,
entre  as  quais  o  Carnaval  destaca-se.  Ao  dar  significado  para  o
acontecimento através da mirada de quem o percebe, o olhar alegórico
vê  além do fato  em si,  mostra  o  que poderia  ter  sido e  não foi.  A
alegoria de Benjamin é uma olhar, pois, que vai mais fundo, trazendo
novos significados para as imagens que transfiguram em algo concreto
uma ideia abstrata.  “Segundo Benjamin,  é a mercantilização da vida
trazida pelo capitalismo de uma forma total e globalizante que faz com
que as coisas sejam apreendidas na sua aparência, quando a essência, ou
o processo real que lhes dánascimento, é encoberta.437. É nesse sentido
que o Carnaval pode ser entendido como uma expressão aparentemente
festiva e lúdica, mas que transparece as mudanças que o país, tendo aí

435 TINHORÃO,  José  Ramos.  Pequena  história  da  música  popular: da
modinha  ao  tropicalismo.  5  ed.  São  Paulo:  Art  Editora,  1986,  p.  58.  In:
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437 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Exposições Universais. Op. Cit.,, p.33



sua  então Capital Federal  um ponto de vital  importância, passava e
passa. 

Mesmo quando nem tudo era festa e alegria, apesar de serem dias
de Carnaval, a festa transforma-se em expressão dos sentimentos de suas
gentes. Ao tratar sobre o tema, Bilac recorre a Baudelaire para tentar
entender como podia a população seguir festejando, já que enchentes,
desmoronamentos e, sobretudo, o naufrágio do encouraçado Aquidaban,
haviam causado a morte de mais de uma centena de pessoas naquele
verão de 1906. Para o jornalista, era horrível essa aliança da “Morte com
a Pândega”, apesar de ter conhecimento, através do poeta francês, da
irresistível  atração  entre  ambas.  Citando  o  poema  Les  deux  bonnes
soeurs, Bilac pergunta ao leitor: “Mas não é verdade que a vida real está
todos os dias mostrando a verdade dessa concepção do satânico poeta
das Flores do Mal?”. E conclui que “que não há exagero em dizermos
que passamos sem transição da missa à orgia, do pranto ao pagode, do
melancólico gemer do  réquiem de Verdi  ao bramir  selvagem do  zé-
pereira.438 As  marchinhas  que  cantaram  o  naufrágio  do  Aquidaban
também chocaram João do Rio, que as chamou de  “sambas macabros” e
o fez constatar que “só a alma da turba consegue o prodígio de ligar o
sofrimento e o gozo na mesma lei de fatalidade”.439

A festa estava estabelecida em solo nacional e não havia o que a
pudesse frear, pois a população havia se acostumado a ter seus dias de
folia  –  seja  no  entrudo,  seja  no novato  Carnaval.  O importante  era
festejar. Entretanto, era somente no Carnaval da elite, principalmente o
realizado dentro dos teatros e salões, que acontecia a festa segundo o
desejo daqueles que queriam civilizar o rio. Fantasias caríssimas e ceias
regadas a champanhe faziam do Carnaval uma diversão sem o perigoso
do encontro de classes. 

Mesmo os desfiles também realizavam a segregação social. Se a
princípio  era  realizada  na acanhada (porém muito  elegante)  Rua do
Ouvidor, assim que o maior símbolo daquela nova cidade ficou pronto, a
famosa Avenida Central, a festa de rua foi para lá transferida. A nova
Avenida  era  mesmo  o  cenário  perfeito  para  mostrar  que  o  festejo
popular também havia sido reformado.  E o primeiro carro a desfilar por
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lá levava as filhas do presidente Afonso Pena que, ao passearem com
seu  automóvel  aberto,  deram  início  a  uma  ‘coqueluche’440.   Foi  o
domingo, quando havia menos movimento, o dia instituído para o que
então  se  chamava  corso  motorizado.  Até  hoje  é  neste dia  que  os
principais desfiles Carnavalescos acontecem. 

A partir  do século XX vemos como o Carnaval  torna-se uma
marca identitária brasileira, em mais um processo difundido pela grande
imprensa.  Os  mesmos  jornais  que  na  época  do  entrudo haviam
patrocinado uma verdadeira  batalha,  com a  chegada do novo século
mudam  sua  tática  e  absorviam  os  festejos.  “Tratava-se,  agora,  de
depurar tais manifestações do que nelas havia de ‘bárbaro’, violento e
anárquico, e, ao mesmo tempo, de preservar o aspecto ‘encantador’ e
inofensivo da alma carnavalesca do Rio”441, explica Eduardo Coutinho
em livro que aborda exatamente a relação do carnaval com a imprensa.
Como exemplo, vemos como em 1907 AGazeta de Notícias,  um dos
maiores e mais importantes jornais da época, realizou um concurso para
premiar as melhores sociedades tendo como justificativa o fato de que
essas promoviam “nossa festa mais eminentemente nacional”. 

Na mesma linha aparece um texto na revista  O Malho de 1910
pedindo verba ao governo para as agremiações carnavalescas,  já que
faziam a festa nacional por excelência.  E mesmo a elegante Fon Fon
afirmava que “O Brasil é um essencialmente carnavalesco”. 442 Como de
costume, o que o Rio de Janeiro produzia e sentia se tornava sinônimo
do que o Brasil deveria produzir e viver. A identidade coletiva da cidade
remetia ao país, tomando um pelo outro, ainda que, para Olavo Bilac, a
superioridade da festa carioca fosse inquestionável:

O verdadeiro, o legítimo, o autêntico, o único tipo
de carnaval de carnavalesco real é o carnavalesco
do Rio de Janeiro. A espécie é nossa, unicamente
nossa,  essencialmente  e  exclusivamente  carioca:
só  o  Rio  de  Janeiro  com  seus  Carnavais
maravilhosos, delirantes e inconfundíveis, possui
o verdadeiro carnavalesco. 443
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Múltiplo  e mutante,  eram diferentes e dispersos carnavais que
coexistiam na  Capital  Federal  onde,  em poucos  anos  e  oriundas  de
muitos  dessas manifestações,   surgiriam as Escolas de Samba, já  no
ocaso da Primeira República. E o curioso é saber que primeiro houve
um concurso para melhor música, promovido pela revista  O  Cruzeiro
em 1930, e somente depois  aconteceu a primeira  disputa organizada
entre as escolas de samba.  Nada mais justo, já que foi a música que as
originou e desde então elas mantêm sua unidade, sendo porta vozes de
uma sociedade que se acostumou a carnavalizar suas relações sociais.
Foi em 1932 que o jornal  Mundo Esportivo realizou na Praça Onze o
primeiro  desfile  de  escolas  de  Samba,  cuja  campeã  foi  a  Estação
Primeira de Mangueira. E mais uma vez vemos como a imprensa foi
fundamental na implementação desta festa que é a mais brasileira de
todas ou, como querem os mais nacionalistas, o maior show da terra.  

1.8O JOGO, QUE É A VIDA DESTE POVO, QUE É A SUA ALMA,
O SEU SANGUE, A SUA MORAL, A SUA RELIGIÃO - PRAZER E
VÍCIO CARIOCAS

Assim como o Carnaval se consolida na virada do século XIX
para o XX, também os jogos de azar se instalam definitivamente na
sociedade  carioca  durante  o  período.  Mais  do  que  uma  simples
brincadeira,  as apostas entram na  vida  cotidiana  de tal  maneira  que
forjam a própria personalidade da então Capital Federal. “Só no século
XIX é que o burguês joga”444,  afirma Walter Benjamin ao analisar o
tema. Mais um sintoma da sociedade burguesa no ‘auge do capitalismo’,
o  hábito  do jogo foi  também estudado por  Walter  Benjamin,  que o
entendia  como um objeto  rico  de  análise pelo  seu caráter  de  eterno
recomeço, em que cada partida tem fim em si mesma e na qual a aposta
empresta  aos  acontecimentos  um  caráter  de  choque,  invalidando  as
ordens da experiência. “Pôr o destino no prazer”445 é o que faz a loteria,
seja onde e quando for.  

444 BENJAMIN, Walter. Jogo e Prostituição. In: BENJAMIN, Walter. Charles
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No Brasil, os registros de jogos de azar  datam de 1809, quando
em seu primeiro ano em solo brasileiro D. João VI instituiu uma loteria
com  fins  de  arrecadar  fundos  para  a  construção  de  um  teatro  em
Salvador,  dando  início  ao  lucrativo  negócio  do  governo  como
controlador das apostas nacionais.  Entretanto, a proliferação de loterias,
o acesso a essas que a vida urbana proporciona e a criação do Jogo do
Bicho instauram naquele virar de séculos este hábito urbano de forma
irreversível, como deixa testemunho Bilac:

Se Jeová nos ensinasse o segredo das chuvas que
conflagaram Gomorra; se Júpiter nos emprestasse
os  raios  que  lhes  forja  o  condescendente
Hephaestos;  se  Archimedes  nos  revelasse  a
natureza dos seus espelhos ustórios; - providos de
todas  essas  máquinas  de  destruição  nada
poderíamos  contra  o  jogo,  que  é  a  vida  deste
povo, que é a sua alma, o seu sangue, a sua moral,
a sua religião...446

“Es preciso jugar  al  juego o no jugar  em absoluto”447,  afirma
Roger Caillois ao explicar que todo  jogo é um sistema de regras que
definem o que é ou o que não é jogo, o que é permitido e o que está
proibido.  O jogo faz parte da história da civilização, como bem provou
Johan Huizinga com sua obra  fundadora, publicada em 1938 e nomeada
Homo  lundes448:  para  o  historiador,  que  defende  a  idéia  de  que  a
civilização humana se cria e se desenvolve dentro de um grande jogo,
esse está na origem de todas as formas de cultura,  da arte à guerra,
passando pelas leis e pela filosofia, tendo um lugar junto ao sagrado e ao
profano desde sempre. Para Huizinga, então, o jogo não é somente um
fato de cultura, mas sim a cultura mesma é um jogo. Entretanto, o que
aqui aponto como mais uma marca da modernidade que se instalava é o
jogo de azar em seu sentido estrito, as apostas e lucros que só poderiam
se desenvolver dentro de uma sociedade capitalista, o jogo considerado
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menor por Bataille,  aquele que é o único a ser “reconhecido em um
mundo onde o útil é soberano”449.  

É neste mundo de utilidade da sociedade brasileira que se queria
moderna que o jogo encontrava espaço, tanto dentro quanto fora de casa.
Gilberto Freyre fala da paixão nacional pela loteria e lembra que era
principalmente nos bondes  - símbolo dessa sociedade moderna – que a
população comprava os bilhetes450. No âmbito doméstico, eram comuns,
como ainda hoje os são, os encontros familiares em que o baralho era o
principal convidado, assim como o gamão451. Muitas vezes com apostas
em dinheiro, era uma diversão que trazia para a vida doméstica o que
muito se praticava na esfera pública, seja através de loterias, cavalos ou
a  bolsa  de  valores.   Tais  costumes  foram  impulsionados  pelo
Encilhamento,  política  de emissão de moedas que começou ainda no
Império, com objetivo de ajudar os cafeicultores do Vale da Paraíba. A
prática foi  adotada também pelo governo republicano em seu afã de
conquistar simpatias para o novo regime, já que não tinha o apoio de
grande parte da população, sobretudo a mais pobre, composta de negros
que haviam sido alforriados pela Monarquia que a República derrocara. 

O Encilhamento fez com que lucros diários de 50 a 100 contos
fossem possíveis,  fazendo com que surgissem – e desaparecessem –
milionários de uma hora para outra  e teve seu ápice na gestão de Rui
Barbosa, no Ministério da Fazenda, quando a emissão chegou a quase
80 por centro em papel moeda sem lastro em ouro que as garantisse. “Os
anos  de  1890  e  1891 foram de  loucura”,  explica  o  historiador  José
Murilo de Carvalho, e as consequências de transformar em jogo a vida
econômica do país não foram poucas nem perenes. A falta de dinheiro
foi um fato comentado no final dos anos 90 em diversos textos e, como
relata  Bilac,  o  governo  permite  a  criação  de  loterias  em  prol  do
assistencialismo,  mas mesmo essas sofreram com a penúria:  “Nós já
estamos  ficando  tão  pobres,  que  nem mesmo  para  o  jogo  achamos
dentros  das  algibeiras  algumas  notas  de  dez  tostões.”452A  recessão
tomou conta do país e somente no governo Campos Sales, já no início
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do novo século, o Brasil voltou a ter crédito e crescimento. Entretanto,
as marcas da inflação, desemprego, falta de investimentos e a sensação
de que tudo não passava de vigarices e vigaristas já haviam tomado
conta da população e da imprensa.  

O jogo econômico, que foi apresentado como a solução de todos
os males,  provocou uma inversão total  de valores na população que
assistiu à elite ganhar dinheiro com o processo inflacionário e imoral
que se estabeleceu.  “É impossível esperar que um burguês consiga um
dia compreender o fenômeno da distribuição de riquezas”453, lê-se  em
uma citação transcrita por Benjamin no livro das Passagens, explicando
sua afirmação  por causa da oscilação das ações na Bolsa de Valores.
Quando o trabalho  se transforma em mecânico e despersonalizado e
seus  dividendos  convertidos  em  cotas,  “todo  desenvolvimento
econômico  moderno  tem  a  tendência  a  transformar  a  sociedade
capitalista cada vez mais numa gigantesca casa de jogo internacional”.
Benjamin  transcreve  ainda outra  citação que também se encaixa aos
anos do Encilhamento – assim como todos os períodos e lugares onde o
jogo move mais do que o trabalho:

Se poupasse... toda força e toda paixão... que se
esbanja cada ano na Europa nas mesas de jogo...
bastaria  para  fazer  um povoado  romano  e  para
construir  uma  história  romana.  Mas,  é  assim!:
ainda que todo homem nasça romano, a sociedade
burguesa  busca  desromanizá-lo,  e  com  esse
objetivo  são introduzidos os jogos de azar e de
salão, os romances, as óperas italianas e os jornais
elegantes.454

Antes  restrito  à  nobreza,  a prática do jogo somente chegou à
burguesia no decorrer do século XIX, tornando-se “parte do espetáculo
da vida mundana e de milhares de existências irregulares”455 das cidades
modernas após ser difundido pelos exércitos de Napoleão nos primeiros
anos de 1800. Aqui no Brasil,  a ânsia de enriquecimento a qualquer

453 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit.,p. 538.
454  Citado por: BENJAMIN, Walter. Sobre alguns temas em Baudelaire. In: A
modernidade e os modernos. Op. Cit.,.p.57.
455 BENJAMIN,  Walter.  Sobre  alguns  temas  em  Baudelaire.  In: A
modernidade e os modernos. Op. Cit.,.p.58.



preço tomou conta da população a partir da República e por causa do
Encilhamento,  como  relata  um  jornal  da  época:  “todos  jogaram,  o
negociante, o médico, o jurisconsulto, o funcionário público, o corretor,
o zangão; com muito pecúlio alheio, com as diferenças de ágio, e quase
todos com a caução dos próprios instrumentos do jogo”. 456  O hábito de
jogar ficou de tal modo impregnado na alma urbana que Olavo Bilac,
com a ironia que marca seus textos, propôs criar um Ministério do Jogo:

Não podemos matar o jogo? Utilizemo-lo. Não há
na França um ministério dos cultos? criemos aqui
um  ministério  do  jogo...  Transformemo-lo  de
crime  em instituição,  de  fonte  de  desgosto  em
fonte de progresso. Que cem particulares deixem
de chamar  para as suas algibeiras  o rendimento
fabuloso  que  dá  a  exploração  da  tolice  de  um
povo.  Plante-se  no  seio  da  cidade  uma  batota
legal,  um  Mônaco  do  Estado,  mantido  e
administrado  por  ele:  e  que,  ao  menos,  com a
renda  do  Vício,  se  possam  dar  aos  viciosos
governo sábio, socorros e escolas, saúde e prazer,
jardins  e  alegria.   (...)  O  Conselho  Municipal
despeja  sobre  a  cidade  loterias  sobre  loterias:
porque não há de, com a mesma coragem com que
explora as máquinas Fichet, explorar as roletas e
as bancas de Lansquenet? Estabeleça-se o Monte
Carlo Municipal, com luxo e conforto.457

Ainda que o governo despejasse “sobre a cidade loterias sobre
loterias”, coibia de forma contundente os jogos de azar não autorizados.
As apostas populares foram alvo de perseguição dos primeiros governos
republicanos, que mesmo assim não conseguiam conter a abertura de
cassinos e outras casas clandestinas de jogos. Mesmo na instituída Bolsa
de Valores as autoridades ficavam na mão dos corretores.  Como na
França, “o jogo da Bolsa não rende ao governo sequer vinte milhões por
ano; mas, em contrapartida, rende pelo menos cem milhões aos agentes
de câmbio,  aos corretores por trás dos bastidores e aos usurários”458,
aqui também os lucros eram extremos para os melhores e mais espertos

456 Citado por: CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados.Op. Cit.,p.20.
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jogadores.  O exemplo deixado pelo Encilhamento era o de confiança na
sorte e no enriquecimento rápido, como mostra Raul Pompéia em texto
publicado no Jornal do Commercio de janeiro de 1892: “Desaprendeu-
se a arte honesta de fazer a vida com o natural e firme concurso do
tempo,  do  trabalho.  Era  preciso  melhorar,  mas  de  pronto:  ao  jogo,
pois!”. 459

A antítese entre trabalho e jogo é analisada por Walter Benjamin,
que entende que o labor do operário pode ser estudado no ocioso como
em um espelho através do processo do jogo de acaso.  O jogo, ao ter fim
em si  mesmo  e  não  depender  da  partida  que  o  antecede,  pode  ser
comparado não ao trabalho intelectual, mas sim ao mecânico, no qual o
operário  não conclui  o produto em que aplica  sua força,  sentindo o
mesmo vazio de conteúdo e a mesma futilidade do jogador, ainda que
lhe falte a aventura e a miragem que seduz a este jogador.  460  Roger
Callois, com base no livro de Johan Huizinga, também opõe o jogo ao
trabalho,  demonstrando que o primeiro é essencialmente estéril,  não
produz nada e é gasto puro: de tempo, de energia, de pensamento, de
habilidade e muitas vezes também de dinheiro461. Ao estar em sua raiz a
condição de nada produzir e ainda tirar tempo, os jogos, sobretudo os de
azar, foram (e são) combatidos pelas sociedades onde a máxima time is
money tinha  que  se  fazer  valer  em  prol  do  desenvolvimento  do
capitalismo. Em Paris ou no Rio de Janeiro, a perseguição era a mesma,
como conta Olavo Bilac:

A polícia está acabando com todos os vícios. E eu
não sei que vida amargurada e monótona será a
nossa vida, no dia em que a gente for obrigada a
ser virtuosa, por não ter mais o que fazer.  Em
primeiro  lugar,  a  polícia  fez  ao  jogo  a  mais
implacável de todas as guerras. E também a mais
injusta: porque ninguém, neste mundo, depois do
89 da chapa, tem o direito de privar o homem de
nenhum  dos  direitos  do  homem;  e,  afinal,
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qualquer um de nós tem o direito indiscutível  e
sagrado de empregar o seu dinheiro onde e como
queira, em ações do Baú ou em bilhetes de loteria,
em  prédio  ou  em  fixas,  em  apólices  ou  em
poules.462

Com o sugestivo título Os vícios, a crônica aborda os diferentes
tipos de jogos de azar que coexistiam naqueles anos, incluindo entre
esses  as  especulações  imobiliárias  e  financeiras  que  tão  fortemente
aconteciam no Rio de Janeiro que se modernizava. O aumento do preço
de imóveis foi tão grande nos anos de 1890 que colocou o mercado
imobiliário  entre  as  três  maiores  fontes  de  renda  especulativa  da
Primeira República, junto com o câmbio e o mercado de capitais.  O
cronista também fala aqui dos   poules,  as apostas em cavalos que se
tornaram um dos prazeres da vida carioca.   Em outro texto,  esse de
1895, Bilac conta ainda sobre um processo movido pelo proprietário de
um cavalo de corrida, que exigia 40 contos de réis da companhia de
bondes  que  havia  atropelado  e  morto  o  animal:   “A  companhia  –
deslembrada que nas patas de um parelheiro de raça rolam centenas de
contos, impelidas pela febre de jogos de poules – recalcitra, dizendo que
isso é muito dinheiro para um animal que, segundo a cúria romana, não
tem alma.”463

Também em João do Rio temos relatos de como o jogo fazia
parte da vida da sociedade. Em artigo que fala dos músicos ambulantes,
o cronista conta de como um certo José, “italiano capenga que chegou
ao  Rio  em  1875”  usou  da  imaginação  para  construir  um  realejo
mecânico, cujo boneco engolia moedas e devolvia pequenas prendas.
Com os ganhos de sua invenção, o músico pode jogar à farta: “Até duas
horas, dinheiro para o avestruz; nas primeiras horas da noite, cervejinha
na fábrica Santa-Maria;  depois,  la  maré dos baralhos e dados.”464  E
Lima Barreto conta como o próprio governo se apropriava do gosto
nacional pelo jogo, lançando sua próprias loterias, algumas abertamente
inspiradas no Bicho, “hoje uma das mais sólidas instituições nacionais”,
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uma “cousa” que caiu nas graças do povo de tal forma que “se arraigou
no  gosto  do  mesmo,  até  hoje,  não  havendo  meio  de  extirpá-lo  dos
nossos costumes”465.  

As loterias  estavam tão difundidas  que os jornais  publicavam
palpites  e  resultados,  havendo  mesmo  diários  e  revistas  dedicados
exclusivamente  às  apostas,  um  negócio  lucrativo  que podia  render
“cinqüenta mil  réis  por dia,  quase o subsídio diário de um deputado
naquele tempo”466. Lima Barreto deixa interessante testemunho de como
um  desses  periódicos  funcionava,  afirmando  que  também  havia
observado que as pessoas saíam pela manhã para comprar café, açúcar e
um jornal de apostas. Ao discorrer sobre a seção de cartas, o cronista
aponta como as loterias tinham influência sobre todas as classes sociais
e culturais. Também Olavo Bilac tratou sobre um desses jornais, em
texto que conta como teve contato com a folha e sua surpresa em abrir

a segunda página, coalhada de figuras de bichos,
de  algarismos,  de  cálculos,  de  versinhos
proféticos,  de charadas ilustradas,  -  de palpites,
enfim,  de  palpites  para  o  jogo  do  Agave,  da
bicharada,  da  loteria,  da  buraca,  da  pelota,  da
bola,  do  quanto  a  patifaria  ladroeira  tem
ultimamente inventado nestes espantosos tempos
áureos da Religião  do Azar.   O órgão do jogo,
vivendo  unicamente  dele  e  para  ele,  destinado
unicamente a servi-lo, a defendê-lo, a propagá-lo,
a  mantê-lo...  'E  vende-se?'  -  perguntei  –  'Mas
vende-se extraordinariamente, meu caro! Vende-
se aos milhares! Não há por aí muito jornal sério
que tenha a tiragem diária deste! E note você: os
vendedores não lhe gritam o nome pelas ruas, não
o apregoam nos bondes, não o metem pelos olhos
da gente, não o impõem à nossa atenção! Não é
preciso! Os interessados vão, pelo seu próprio pé,
procurá-lo e comprá-lo; e a empresa só tem três
trabalhos: mudar diariamente a data da primeira
página, reformar os palpites da segunda, e meter
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na gaveta os milhares de tostões que o vício e a
ingenuidade  lhe  vão  sofregamente  entregar...  O
mais curioso é que a folha tem, sob o título, essa
indicação: órgão destinado aos interesses da vida
municipal.467

São  exemplos  que  mostram como  o  ato  de  apostar  estava  já
inserido na vida urbana, ainda que continuasse sendo perseguido pela
polícia. Dez anos após ter expressado seu temor de que todo gente fosse
“obrigada a ser virtuosa, por não ter mais o que fazer”, Bilac lastima o
fechamento das Academias de Bilhar por parte do governo. Como eram
comuns em Lisboa, as academias, “escolas perfeitas do fidalgo jogo”,
tinham toda simpatia do cronista, sendo exemplos de “refinado vício”
que  já  deleitava  a  alma  do  carioca.  Além  do  mais,  era  ainda  um
ambiente a ser explorado -  e as novidades sempre eram aplaudidas por
este entusiasta de quase tudo que fosse novo, sobretudo se vinham da
Europa.  O  mesmo  tratamento,  no  entanto,  não  foi  dado  ao
“horroroso’espetáculo  das  lutas  romanas,  cuja  proibição  o  cronista
comemorou, já que essas lutas haviam sido “inventadas muito antes da
primeira civilização, quando o homem ainda era um animal estúpido e
bronco  (.,..)  a  única  diferença  é que  somos  homens, e  pensamos,  e
somos civilizados.”468 Essa era a palavra chave na pena deste cronista:
civilização. 

É em nome desta idealizada e propagada civilização que Olavo
Bilac coloca sua escrita,  a qual tem causa e posição, como podemos
perceber  em muitas  de suas crônicas.   Entre  essas causas está  a  de
acabar com tudo que não fosse lícito, higiênico, belo, limpo, ordenado...
civilizado, pois. É assim que condena também o Jogo do Bicho, quando
este deixa de ser uma loteria organizada e toma as ruas. O jogo que foi
criado no Brasil  teve sua origem e desenvolvimento exatamente nos
anos em que o cronista exercia seu ofício. Gilberto Freyre, ao elencar o
que esteve em voga na primeira república, coloca Jogo do Bicho em
primeiro lugar na lista e o usa mesmo como sinônimo de brasilidade,
como  quando  relata  que  um  dentista  estadunidense  já estava  tão
aclimatado ao país que “torna-se inveterado adepto do brasileiríssimo
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jogo do bicho”469. João do Rio o cita como um dos sete prazeres do Rio,
também colocando o bicho na primeira colocação470. 

Existente até os dias de hoje, o Bicho desde sua criação se tornou
uma ‘febre’ carioca que contaminou todo país, em mais um movimento
claro de transposição de valores e costumes da Capital Federal para com
o resto do país. Chega a relatar que, absurdamente, haviam sido pegos
em flagrantes professores apostando dentro de uma escola, com o que
exclama: “Ó assombro! Que coisa ainda teremos que ver, nestas amenas
épocas?”471.   Em outro  texto,  deixou  claro  testemunho dessa paixão
nacional:

O jogo ficou sendo a própria essência, a própria
razão de ser, a própria vida da cidade. Nas ruas,
nas casas de família, nas repartições públicas, nas
casas de negócio, nos teatro, nos hospitais, e até
nas igrejas,  só se falava da cobra,  da cabra,  do
gato,  do  cachorro,  do  urso...  Jogaram  velhos,
jogaram  crianças,  jogaram  homens,  jogaram
mulheres, - e até parece que jogaram os mortos,
na paz dos cemitérios.472

As apostas no Bicho nasceram em 1893, por ideia do Barão João
Batista Viana de Drummond, um titular do Império que era dono do
Jardim Zoológico  da  Cidade  do  Rio,  localizado  no  bairro  de  Santa
Isabel,   e  em 1905  já  “estava  vitorioso  em toda  parte”473.   Com a
chegada da República, foi cortada a subvenção federal que auxiliava a
manutenção do Jardim, muito provavelmente por causa da ligação de
seu proprietário com o antigo regime, e o Barão se viu sem condições de
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manter os animais. Por sugestão de um mexicano a quem comentou a
situação,   resolveu  então  dar  prêmios  aos  frequentadores  do  local,
quepoderiam ganhar 20 mil réis cada vez que visitassem o Zoológico.
Para tanto, bastava que comprassem um bilhete ao preço de mil réis, no
qual vinha desenhado um dos 25 animais do parque, e esperar até o final
da tarde, quando um funcionário levantaria uma placa a figura de um
dos bichos. Quem tivesse o bilhete com o mesmo desenho, já levava o
prêmio para casa na hora. 

A  população  carioca,  que  tanto  apreciava  a loteria, viu  nessa
simples  compra  de  bilhete  mais  uma  brincadeira  lucrativa  que  logo
tomou conta da cidade. Ainda que fosse prática comum do comércio dar
brindes aos clientes, como forma de estimular as vendas, a novidade do
prêmio em dinheiro transformou o que seria um sorteio em uma loteria.
Inventado em meio à febre de especulação que tinha sido criada pelo
Encilhamento,   o  jogo teve tal   sucesso  que surpreendeu mesmo o
próprio Barão. Apenas dois anos após a ideia ser colocada em prática,
Machado de Assis escrevia que “Os bichos de Vila Isabel, mansos ou
bravios, fazem ganhar dinheiro depressa, e sem trabalho, tanto quanto
fazem  perdê-lo,  igualmente  depressa  e  sem  trabalho”474,  mostrando
como  a  prática  do  ganho  fácil  se  espalhara  pela  mentalidade  da
população. 

Ao visitar o zoológico no mesmo ano de 1895, Bilac conta em
texto ironicamente intitulado  Drummondologia,como teve que vencer
uma  multidão  para  conseguir  entrar  no  Zoológico,  passeio  que  fez
“porque para sempre trazer  o  público bem informado, sou capaz de
todos  os  sacrifícios”.  Lá  dentro,  encontrou  o  parque  lotado  de
apostadores  delirantes  “na  febre  dos  palpites”  e,  ainda,  os  animais
gordos e felizes, já que “o jogo tem para eles outra vantagem grande – a
de  livrá-los  da  curiosidade  e  das  importunações  do  povo:  ninguém
arreda pé do portão do jardim, onde os bilheteiros azafamados atendem
à  freguesia”475,  escreve  para  debochar  de  quem  criticava  a  lei  que
pretendia  proibir  a  jogatina.Já  Luiz  Edmundodeixou  testemunho  de
como o jogo mobilizava para fora dos muros do Jardim Zoológico:
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De duas e meia  às  três  da tarde as cozinheiras
entravam em férias. Hora mestra do dia, hora de
correr  o  bicho!  De  resto,  toda  cidade  está
sobressaltada e atenta: -Já se sabe? Tiram-se os
relógios.  –  Está  quase,  já  passam  das  duas  e
meia... De repente, a lufada da notícia na cidade:
-Urso, com 92! Urso! A nova corre célere de boca
em boca. Mais hora depois não há uma pessoa na
cidade que não  saiba  o  resultado do  jogo.  Nas
casas é um verdadeiro delírio!476

“E você quer  que não se jogue?”,  pergunta o  escritor  francês
Anatole France, um dos mais cultuados pelos intelectuais brasileiros da
Belle Époque,  texto destacado por Walter Benjamin no  Passagens. E
responde: “Se pelo menos o jogo desse apenas esperanças infinitas, se
mostrasse  apenas  o  sorriso  de  seus  olhos  verdes,  talvez  não  o
amássemos tão ardorosamente.” 477 Para o francês,  a paixão consiste na
possibilidade que somente as apostas podem dar de provocar mudanças
em um segundo que a vida ordinária levaria anos para poder realizar, na
esperança de viver emoções em minutos, desafiando a lenta existência
comum. “O jogo é um corpo-a-corpo com o destino”, conclui.  Outro
pensador destacado no  Passagens corrobora as palavras de France ao
afirmar que “a paixão do jogo é a mais nobre das paixões, porque reúne
em si todas as outras. Uma sequência de jogadas felizes me proporciona
mais prazer do que um homem que não joga poderia ter em vários anos
(... ) Tenho cem vidas numa só”. 478  É com as palavras de um psicólogo
que o próprio Walter Benjamin parece tentar entender como funciona
esse fascinante mecanismo: 

O jogo de azar oferece a única ocasião em que não
é preciso renunciar ao princípio do prazer e à sua
onipotência de pensamentos e desejos, e em que o
princípio  da  realidade  não  oferece  qualquer
vantagem  sobre  o  princípio  do  prazer.  (...)  No
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fundo, todo jogo de azar é um desejo de forçar a
obtenção do amor com uma inconsciente intenção
masoquista.  Por  isso,a  longo  prazo,  o  jogador
perde sempre.479

Apesar das perdas financeiras, a hipótese de um ganho rápido e
fácil se sobrepõe, por vezes, à racionalidade. Mesmo a coibição policial
não impede que seja praticado e, assim, não é por acaso que “o jogo é
velho e eterno como a inteligência humana”480. No caso da loteria do
Bicho, é mesmo possível que a repressão policial ainda auxiliasse na sua
difusão,  pois,  ao  ser  o  “jogo diário  de milhões  de brasileiros,  vício
dominador,  irresistível  e soberano (...)  contra ele a repressão policial
apenas multiplica a clandestinidade. O jogo do bicho é invencível. Está,
como dizem os viciados,  na massa do sangue”,  explica o  folclorista
Câmara Cascudo.  

O passar da história nos mostra que o jogo parece ser mesmo
invencível, apesar da repressão policial que começou praticamente junto
com o  sucesso  do  jogo,  sendo  o  Barão  de  Drummond  proibido  de
colocar sua bicharada a prêmio apenas dois anos depois de inventar sua
premiação.  Na Revista do Anno 1895, publicada pelo importante jornal
Gazeta de Notícias, Olavo Bilac em tom jocoso relata que o Barão de
Drummonde desafiou a polícia e a prefeitura ao manter sua “zoologia
esportiva”,  mas que, desta vez, ao invés de ter destaque um dos 25
animais desenhados, o que aconteceu foi que “De repente, apareceu no
jardim um bicho que ninguém contava. Alvo e vermelho, ríspido e cruel,
era Carijó quem chegava, trazendo consigo algumas dúzias de soldados.
481” A clara alusão à invasão policial mostra como o próprio zoológico
teve que lutar para garantir seu sorteio, porém sem sucesso. 

Em texto de 1898, apenas cinco anos após a invenção do sorteio,
pois,  Bilac nos conta que na época que a polícia proibiu o ”jogo no
Zoológico,  começou a desenrolar-se ali  uma tragédia dolorosa.  Foi  a
tragédia do fim de um mundo, em todo seu horror. Sem jogo, não havia

479 BERGLER, Edmund. Sobre a psicologia do jogador, Imago, XXII, 4, 1936,
p.440. In: BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit.,p.551.
480 Citado por: RESENDE, Roberta. Migalhas de Olavo Bilac. 1ªed. São Paulo:
Migalhas, 2011, p. 215.
481 BILAC,  Olavo.  Revista  do  Anno  de  1895.  Gazeta  de  Notícias. Rio  de
Janeiro, 05/01/1896 – texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca
Nacional



dinheiro; sem dinheiro, não havia alfafa, nem milho, nem alpiste, nem
farelo.” É através do testemunho do cronista que ficamos sabendo que,
felizmente, a situação já estava regularizada e que “Agora, que belo!
têm os bichos comida farta e, o que mais é, sossego. Sossego completo,
absoluto, inefável!”482.  

Entretanto, como a ideia era boa demais para ser colocada de lado
sem lutar por ela, os descendentes do Barão, falecido em 1897, tentaram
legalizar  seu  jogo  através  de  acordos  durante  vários  anos,  mas  em
setembro de 1908 o Chefe de Polícia Alfredo de Mello dá o veredicto
final,  proibindo  “o  funcionamento  que  o  A.  [de  acusado]  projetava
explorar no Jardim Zoológico, talvez no intuito de restabelecer nesta
cidade um jogo verdadeiramente de azar”483.  Só que, a estas alturas, o
sistema de apostas do Barão de Drummond já tinha ganhado as ruas e
fazia parte da moderna vida urbana carioca. Em outro texto do de 1889,
Olavo Bilac relata como o jogo havia passado para a clandestinidade: 

Aperreados  pela  polícia  na  rua  do  Ouvidor,  os
book-makers buscaram  as  travessas  da  Cidade
Nova...  O bicho, até então, fora uma espécie de
mulher legítima que o jogador amava aos olhos de
Deus e dos homens, sem véus e sem escrúpulos.
Depois  da  perseguição  já  não  se  trata  de  uma
mulher  legítima.  Trata-se  de  uma  pecadora,
senhora de todas as baixas seduções e de todos os
requintes do vício, - a quem a gente não se atreve
a dar o braço na rua, mas a quem vai  procurar
disfarçadamente, no fundo de um beco lúbrego, -
para  de  lá  sair  com  ela,  escondida,  perto  do
coração,  sentido-a  ansiar  e  palpitar,  cheia  de
promessas...484

A repressão ao jogo – não só o do Bicho, mas qualquer um que
estivesse  fora  da  alçada  do  governo  –  fazia  parte  do  processo  de

482 BILAC, Olavo. Diário do Rio. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 28/06/1898
-– texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional
483 Citado por MELLA, José Luiz Villar. Temporalidade e identidade – o jogo
do bicho no Rio de Pereira Passos.  In:  Revista Rio de Janeiro. Vol 1. n.1.
Niterói: Eduff, 1985.
484 BILAC,  Olavo.  Diário  do  Rio.  O  Estado  de  S.  Paulo.  São  Paulo,
11/02/1898– texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  



modernização da cidade. Assim, acabar com as apostas ilegais era tão
urgente  quanto  destruir  quiosques  e  cortiços,  ou  mesmo  conter
epidemias,  já  que  o  jogo  era  considerado  um  vício  que  em  nada
convinha a uma cidade que devia se regenerar.  O fato de que os jogos
de  azar  tenham se  popularizado  na  mesma época  em que  as  piores
epidemias  assolaram  a  Capital  Federal  em  muito  ajudaram  as
autoridades a criar um discurso em que os dois males andavam lado a
lado.  Afinal,  ao  Rio  de  Janeiro  que  deveria  se  tornar  a  principal
metrópole da América, nem que fosse só do Sul, o que interessava era
que os ganhos dos trabalhadores fossem convertidos para o crescimento
da cidade, e  não depositados em loterias que em nada revertiam ao
poder público. Um anúncio publicado no Jornal do Commércio de 20 e
julho de 1896 mostra de forma clara como eram feitas as campanhas
contra as loterias não oficiais: “Em lugar de comprar bichos e se viciar
neste maldito jogo e deixar seus filhos na miséria, venha comprar um
terreno a dois minutos da Estação de Piedade”. 

A publicidade, como sabemos, não foi bem sucedida e, apesar de
ilícito, o Jogo do Bicho continuou a ser praticado de forma aberta em
“armazéns,  padarias,  botequins  e  restaurantes  nos  subúrbios,  e  a
exploração do jogo do bicho em casa de jogos,  cassinos e agências
lotéricas  se  estabelecia  com  maior  freqüência  nas  áreas  centrais  da
cidade”485. Uma charge pela Revista o Malho de 29/10/1904 ilustra bem
o quanto  a  loteria  era  popular  ao  comparar  o  jogo  às  eleições  que
aconteceriam no dia seguinte.486 Uma mulher, negra e pobre, fala que o
progresso não é capaz de inventar “côsa tão boa como o jogo do bicho”
e  comemora  que havia  ganhado cinco tostões no jacaré.  O homem,
também negro e pobre, comenta que no dia seguinte não haverá apostas
porque é eleição, ao que ela responde que então ele que jogue no seu
candidato, porque ela vai esperar a segunda-feira para apostar no tigre,
concluindo “Eh! Eh! Tudo é joguinho”. E, como tudo era ‘joguinho,
Olavo  Bilac  relata  como  as  apostas  no  Bicho  permeavam  toda  a
sociedade a ponto de chegar nos lugares menos suspeitos, fala já da
existência de ‘bicheiros’  e,  com assombro,  comenta que dias atrás a
polícia havia prendido dois professores por fazerem apostas dentro de
uma escola:

485 MELLA, José Luiz Villar. Temporalidade e identidade. Op. Cit., p. 95.
486 In: COSTA, Ângela Marques da; SCHWARCZ, Lilia Moritz. 1890-1914: no
tempo das certezas Op. Cit., p. 13.



Não! palavra de honra, que nunca esta derradeira
conquista do jogo dos bichos havia entrado no rol
das minhas previsões. Sabíamos bem que todos os
armazéns eram sucursais da zoologia do vício, -
onde as mães de família mandavam diariamente
comprar de par com a carne seca e a o feijão, a
poule no macaco ou no avestruz; sabíamos ainda
que,  em  todas  as  repartições  públicas,  os
funcionários  assim  que  assinavam  o  ponto,
corriam a prover-se de palpites, a 1$000 cada um,
com um colega especialmente pago pelo Estado
para exercer as funções de book-maker; sabíamos
mais que, mesmo nos asilos de mendicidade, os
bicheiros tinham entrada livre e proveitosa... Mas
não  estava  completa  a  série  maravilhosa  das
conquistas do vício.  Há dias, o capitão Pinheiro,
delegado  da  10ª  circunscrição,  entrou
repentinamente em um colégio, a hora das aulas, e
encontrou  professora  e  alunos  entregues  com
delícia à prática do jogo dos bichos. Ó assombro!
Que coisa ainda teremos que ver, nestas amenas
épocas? (...)

Com tamanho sucesso, a expansão para outras cidades do Brasil
foi rápida como a dos novos meios de comunicação. Os seguidores do
Barão de Drummond utilizaram o telégrafo, o rádio e o telefone para
difundir seus negócios através de mais de um sorteio diário.  O porquê
de tanta popularidade pode ser explicado pelo fato do jogo distribuir
diariamente muitos prêmios e, também, por sua raiz popular, que o torna
barato e de fácil compreensão. Esse segundo item, ainda que mais óbvio
do que o primeiro, ajuda a compreender o desenvolvimento da loteria ao
passo que dava assunto, cotidianamente, para uma população que recém
aprendia a viver em uma sociedade que mudava de maneira tão veloz.
“Nos bondes, de regresso do trabalho a casa, um dos assuntos principais
era qual dos passageiros ganhara no bicho”, relata Gilberto Freyre, que
continua explicando que “em torno da interpretação dos sonhos ou de
seus  símbolos  se  prolongavam  conversas  das  quais  participavam



indivíduos de diferentes classes, raças e profissões, democraticamente
reunidos pelo bonde e pela paixão pelo jogo do bicho”487. 

Essa  paixão  é  explicada  por  Walter  Benjamin  através do
componente do acaso, que quanto mais bruscamente se apresenta, em
maior  êxtase  deixa  o  jogador,  desafiando  sua  presença  de  espírito.
Walter Benjamin nos conta sobre uma litografia, de autoria de um artista
chamado Senefelder,  que representa uma roda de jogo e que mostra
como cada um dos personagens está ocupado somente consigo mesmo e
com sua aposta.  Para o  historiador,  fica  claro  através deste desenho
como o jogo “apossa-se de seus corpos e de suas almas”, o que faz com
que “comportam-se como os transeuntes do texto de Poe; vivem uma
vida de autômatos e assemelham-se aos seres imaginários de Bergson,
que liquidaram, por completo, sua memória”.488 Quanto maior o número
de jogadas, mais depressa passa a partida, “o jogo transforma o tempo
em narcótico”489, possibilitando com que outra e mais outra recomece,
fazendo com que as horas passem de forma mais rápida.

Um jogo é um passatempo tanto mais  divertido
quanto  mais  bruscamente  surge  nele  o  azar,
quanto menor for o número ou quanto mais breve
a sequência de combinações a serem realizadas no
decorrer da partida (do coup). Em outras palavras:
quanto maior o elemento aleatório em um jogo,
mais  rápido  ele  transcorre.  Esta  circunstância
torna-se decisiva quando se trata de definir o que
constitui  a  verdadeira  ‘embriaguez’  do  jogador.
Ela se funda na particularidade do jogo de azar de
desafiar  a  presença  de  espírito  ao  fazer  surgir,
numa sequência rápida, constelações que – cada
uma delas independente da outra – apelam cada
uma para uma reação totalmente nova e original
do jogador. 490

Ao  falar  em  ‘constelações’  o  pensador  alemão  nos  remete
diretamente à sua concepção de tempo a ser estudado, que não deve

487 FREYRE, Gilberto. Ordem e Progresso. Op. Cit., p.148.
488 BENJAMIN,  Walter.  Sobre  alguns  temas  em  Baudelaire.  In: A
modernidade e os modernos.Op. Cit.,. p.57
489 BENJAMIN, Walter. Passagens.Op. Cit.,p.49
490 BENJAMIN, Walter. Passagens.Op. Cit.,p.553



mais ser visto como linear e progressivo, mas sim constelacional.  E o
jogo é terreno fecundo para o estudo do tema, pois “o tempo é o tecido
no qual as fantasmagorias do jogo são urdidas” 491. É assim também que
recorre a Baudelaire, quem escreveu que  “la vida solo tiene un encanto;
es el encanto del juego”,  para analisar a questão. O poeta tão estudado
por  Walter  Benjamin   pinta  um  quadro  dantesco  daqueles  que
sucumbiram aos jogos de azar  no poema  O Jogo,  descrevendo uma
“cena de horror”que ele, o poeta, observa sem fazer parte e com inveja
daquela  paixão,  mesmo que leve à desgraça.  Como moderno que é,
Baudelaire também é desprovido da experiência mas, ao contrário dos
jogadores que retrata, procura ter consciência do tempo que passa, esse
“jogador atento que ganha, sem furtar, cada jogada. É a lei!”.492

Para  o  poeta,  o  jogador  é  uma figura  heróica  própria  da  sua
época, ou seja, da modernidade. Benjamin entende que essa visão se dá
ao entendermos o lado psicológico de quem joga,  para além de sua
ganância.  Observando  o  desejo  de  vencer,  podemos  encontrar  uma
obscura decisão por parte do jogador, que se encontra num estado de
ânimo no qual não pode acumular experiência. Ao ter fim em si mesmo
e sempre começar de novo, o jogo faz de quem o pratica um indivíduo
desprovido  de  experiência  ao  encontrar  o  novo  a  cada  lance,  numa
descontinuidade característica da  Erlebnis. “O ideal da vivência sob a
forma de choque é a catástrofe. Isto aparece muito claramente no jogo:
através de apostas cada vez maiores, destinadas a salvar o que se perdeu,
o  jogador  vai  ao  encontro  da  ruína  absoluta”493,  afirma  o  pensador
alemão.  Neste  mecanismo,  a  aposta  é  um  meio  de  dar  aos
acontecimentos  o  caráter  de  choque,  de  destacá-los  do  contexto  da
experiência, explica Benjamin.

O jogo, definitivamente enraizado na sociedade capitalista, é mais
uma das contradições tão próprias da modernidade, essa época na qual o
lucro vem acima do prazer,  mas na qual uma atividade fragmentada
como  o  próprio  mundo  moderno  se  instala  de  forma  contundente,
perpassando todas as camadas sociais e se sobrepondo às leis e à moral.
É por sua complexidade que Olavo Bilac termina uma de suas crônicas
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sobre o tema com uma pergunta que nunca seria respondida -  e com a
qual  encerro  este  capítulo:  “quem pode  dizer  que  conhece  todas  as
encruzilhadas do vasto labirinto da jogatina?”494

494 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 23/09/1900–
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional 



OS VEÍCULOS

1.9O CARIMBO INCONFUNDÍVEL DA CIVILIZAÇÃO - JORNAL,
VEÍCULO DA MODERNIDADE

Os espaços e as gentes da  Belle Époque  brasileira viviam sua
modernidade em todos aspectos da vida social.  Bem menos saberíamos
sobre essas mudanças dos anos 1900 se não fossem as páginas efêmeras
dos periódicos – revistas e jornais que também se transformaram de
forma  decisiva,  acompanhando  a  efervecência  daqueles  ‘anos
eufóricos’.  Foi nesta mesma época que a imprensa se configurou como
a  conhecemos  hoje,  no  que  concerne  às  tiragens,  à  viabilidade
comercial,  às  publicações,  ao  papel  do  jornalista  e até  ao  avanço
tecnológico,  guardando-se  as  devidas  proporções.  “ A  imprensa,  no
início do século, havia conquistado seu lugar(...) Significava muito, por
si mesma, e refletia, mal ou bem,  as alterações que, iniciadas nos dois
últimos decênios do século XIX, estavam mais ou menos definidas nos
primeiros anos do século  XX” 495.É um período que interessa para a
história do jornalismo brasileiro como talvez nenhum outro, por estar
envolto no turbilhão da modernização do país.

Expandindo suas atividades,  a imprensa promoveu campanhas
contra velhos hábitos e gerou o clima de euforia que caracterizaria a
Belle Époque, sendo “talvez a primeira manifestação de um fenômeno
de manipulação de consciências em massa no Brasil”496. No início do
século XX o jornalismo já era visto como meio de informação, opinião e
publicidade, tendo para isso contribuído de forma decisiva os ideais de
modernidade  que  se  instalavam,  o  nascente  momento  político  e  as
inovações tecnológicas. Se desde a chegada da imprensa ao Brasil, em
1808,  o  que  regia  os  jornais  era  a  opinião,  através de  discursos
panfletários que tinham como base o mote: “uma ideia, um jornal”497,
“o século XX se abre para o jornalismo brasileiro com a consciência de

495SODRÉ,  Nelson  Werneck.  História da imprensa no Brasil. 4ª ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1976.
496 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão, op.cit.,p.100
497 CHAGAS, Carlos. O Brasil sem retoque: 1808-1964: a História contada por
jornais e jornalistas, v.1. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.195 



que é a  notícia  a sua prioridade”498.  A  opinião perde espaço para a
informação com o surgimento da imprensa/empresa, “marcando o fim
de  uma  época  na  qual  a  notícia  sempre  se  escrevia  entremeada  de
comentários  e  salpicada  de  adjetivos”499.  Olavo  Bilac  deixou  um
precioso testemunho sobre a nova época:

Antigamente,  a  Imprensa  doutrinava,  não
informava,  porque  não  precisava  informar:  a
época era calma, as gentes eram pacatas e pouco
curiosas,  a  vida era modorrenta.  Hoje,  a  vida é
febril, as gentes são ávidas e impacientes, a época
é de uma atividade vertiginosa. Cada século tem a
sua imprensa. Quando uma cidade se transforma
materialmente, também se transforma todo o seu
organismo  intelectual  e  moral.  O  jornal  antigo
doutrinava,  -  e  tinha  cem  leitores,  o  jornal
moderno informa – e devora uma bobina de papel
por minuto. Aquele não precisava de propaganda,
nem  de  pressa;  este,  se  não  progredir
incessantemente, morre!500

É este  o  veículo  da  modernidade  que  se  apresenta  no palco
brasileiro. Apresentação essa que, como tantas outras, se realiza com
décadas de atraso em relação aos grandes centros, bem nos moldes de
nossa modernidade periférica e tardia.  Na verdade, na França essa era
uma tendência desde os anos 1830, quando Émile Girardin e Dutacq
fundam,  respectivamente,  La  Presse  e  Le  Siècle,  considerados  os
pioneiros dessa nova fase da imprensa.  Como citado no editorial  do
periódico Le Siècle,  uma cópia do pioneiro La Presse fundado por seu
ex  sócio-proprietário,  o  objetivo  do  jornal  era  “estender  os  úteis
ensinamentos da imprensa ao maior número possível de leitores”, numa
missão “altamente civilizadora”501. Para lograr tal êxito, os periódicos a
partir daquele momento investem em dois grandes eixos: por um lado o

498 BAHIA, Juarez. Jornal, história e técnica– história da imprensa brasileira.
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estrondoso sucesso da publicação de romances em fatias,  os famosos
folhetins que foram imitados  em todo mundo ocidental;  de outro,  o
oferecimento do maior número de informações factuais, dando origem à
imprensa de massa. Ambos ancorados no segredo do sucesso: oferecer o
dobro de conteúdo pela metade do preço, o que só era possível devido
aos  grandes  avanços  tecnológicos  e  à  nova  constituição  urbana  da
sociedade, como nos conta Marlise Meyer: 

Essa irresistível expansão da imprensa deve-se em
primeiro lugar à industrialização, que no Segundo
Império  povoou  as  cidades  e  transformou  o
campo: o jornal vai se inserir cada vez mais na
vida  cotidiana  das  populações  menos
disseminadas e cada vez mais ávidas por conhecer
o  mundo.  Até  na  província  o  jornal  vive  da
cidade.
Em  segundo  lugar  (...)  os  jornais  sofrem  a
influência  material  da  indústria:  uma  prensa
mecânica a vapor equivale a dez prensas antigas
de madeira; a máquina de imprimir do começo do
século  tinha  capacidade  para  fabricar  apenas
quatrocentos exemplares, enquanto sob o Império
a  máquina  fornece  cem  vezes  mais  (não  é
incomum uma tiragem de 40 mil).  Os meios de
comunicação  e  de  transporte  participam  desse
desenvolvimento geral, cria-se a agência noticiosa
Havas,  a  Maison  Hachette  abre  as  primeiras
livrarias  nas  estações  de  trem,  as  célebres
bibliothèques de gare.  Finalmente,  a velha ideia
de  Girardin,  os  anúncios  do  comércio  e  da
indústria  jogam  a  favor  da  liberalização  da
dominação  oficial.  A  imprensa  se  alimenta
também do brilho das ruas, dos cafés fervilhantes,
das reuniões de literatos,  de políticos,  do teatro
onde se trocam boatos e se divulgam as últimas
notícias.502

No Brasil  é  somente  na virada para o novo século  que esses
avanços tecnológicos chegam em maior número,  exatamente quando os
periódicos se voltaram  para o noticiário e a reportagem, buscando na

502 MEYER, Marlise. Folhetim. Op. Cit.,, p.91.



publicidade  seu  sustento  principal.  Lima  Barreto  relata  que  em um
número da  Gazeta de Notícias, das seis páginas “mais ou menos duas
são  de  anúncios,  restando,  portanto,  quatro  que  são ocupadas  com
notícias de polícia e outras, inclusive as de esporte, artigos – matérias de
redação,  como  chamam  os  profissionais.”503.  Era  o  jornalismo
empresarial  que já havia se estabelecido e o lucro torna-se elemento
constitutivo, junto com a informação fragmentada e superficial.  Ainda
que os  artigos  de  fundo  continuassem existindo,  como  até  hoje,  os
conteúdos jornalísticos haviam mudado. O jornal assumiu um caráter
mais  informativo e a proliferação de colunas leves, de “sociedade” e
vida  mundana,  passaram  a  ocupar  muitos  dos  espaços  da  opinião
veemente de tempos anteriores. Houve uma mudança de conteúdo, de tal
modo  que  os  grandes  jornais  migraram  da  linha  de  doutrinação
ideológica para dedicar-se mais à notícia.504

“O que importa agora é descobrir as novidades e com rapidez”505,
explica Marialva Barbosa, quem nos informa que é nessa época que o
‘furo jornalístico’ nasce na imprensa local e passa a ser perseguido pelos
repórteres,  como forma de ganhar prestígio  junto  aos veículos e aos
leitores. Ao dominar os temas da atualidade, os jornalistas passam a ter
uma importante função social, distinta das demais profissões, por sua
relação direta com o público. Tornam-se, nas palavras de Olavo Bilac,
“um aparelho receptor e condensador das comoções, dos abalos,  das
paixões de toda população "506.  Os leitores queriam saber mais sobre o
que  acontecia  no  mundo  pelas  notícias  políticas,  policiais,
internacionais,  esportivas  e  culturais  e  era  através  das  informações
passadas pelos jornalistas que esse novo mundo aparecia. A informação
aparece já como uma mercadoria e o jornal  é seu lugar privilegiado.
Como sinteticamente escreveu Olavo Bilac, “o Jornal foi inventado para
informar. Informar é seu destino, é a sua função social, é a sua razão de
ser”.507

503 BARRETO, Lima.Não valia a pena.   In: RESENDE, Beatriz; VALENÇA,
Raquel. Toda Crônica. Vol. I. Op. Cit., p.421.
504 COSTELLA,  Antonio.  O controle da informação no Brasil. Petrópolis,
Editora Vozes, 1970, p. 82.
505 BARBOSA, Marialva. História cultural da imprensa. Op. Cit., p. 164.
506 BILAC, Olavo. Diário do Rio.O Estado de S. Paulo. São Paulo, 15/07/1898.
In:  SCHERER,  Marta  E.  G.  Imprensa  e  Belle  Époque-  Olavo  Bilac,  o
jornalismo e suas histórias. Ed. Unisul: Palhoça,SC, 2012, p. 156.



Os cidadãos daquela época se assombravam com a quantidade e a
rapidez da informação que lhes era oferecida. A imprensa necessitava
então  de  mais  tecnologia,  para  que  a  velocidade  da  impressão
acompanhasse o fluxo da informação, já que o conteúdo dos jornais
tornara-se mais moderno do que a forma. A comunicação se modificou
com  a  chegada  do  telégrafo508 e  do  telefone,  com  os  serviços  das
agências  noticiosas,  com  o  ruído  dos  tipos  mecânicos  Remington
batendo sem parar, com as rotativas produzindo notícias imediatas, com
a  impressão  e  a  revelação  de  imagens,  com a  fotografia.  O  tempo
disparou  e  mudou  também  a  narrativa,  como  Machado  de  Assis
testemunhou em meados dos anos 90 do século XIX: “não tínhamos
ainda esse cabo telegráfico, instrumento destinado a amesquinhar tudo, a
dividir novidades em talhadas finas, poucas e breves”509. As inovações
técnicas  tomaram conta  tanto  da  impressão,  quanto  da  produção  de
notícias, que agora eram elaboradas também a partir de matérias que
chegavam através das agências internacionais e, também, viabilizaram o
lado comercial dos periódicos. 510

Dentro desse processo de modernização, a composição mecânica
e as rotativas ditaram o ritmo dos novos tempos e aceleraram o processo
de composição dos textos e de impressão das folhas.   Tais técnicas

507 BILAC, Olavo. Crônica.  Kosmos. Rio de Janeiro, maio 1906. In: DIMAS,
Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.2. op. cit., p.355
508 José de Alencar deixou em crônica um dado que ilustra muito bem o impacto
da chegada dos cabos submarinos ao Brasil, pois nos conta que em seu tempo,
meados dos anos 1850, as notícias demoravam 15 dias para chegar da Europa,
através  dos  ‘paquetes’  enviados  por  navio.  Ao  reclamar  que  os  últimas
informações  somente  tratavam da  guerra  da  Criméia,  escreve:  “Isto,  a  dois
paquetes por mês, dá-nos uma provisão de notícias que pode chegar até para
meados do ano que vem.  Provavelmente durante este tempo mudar-se-ão os
generais, e os pintores da Europa terão objeto para uma nova galeria de retratos,
os escritores  tema para novas brochuras,  e os jornalistas matéria  vasta  para
publicações e artigos  de fundo.  E  todo  esse movimento  literário  e  artístico
promovido por um bárbaro russo, o qual com a ponta do dedo abalou a Europa e
tem todo o mundo suspenso”. In: ALENCAR, José de.  Crônicas escolhidas.
São Paulo: Ática, 1995, p. 35.   
509 ASSIS, Machado de. A Semana (1894/1895), Rio de Janeiro: Jackson, 1959.
Citado por: VELLOSO, Monica Pimenta. Modernismo no Rio de Janeiro. Op.
cit., p.23.
510 ROMANCINI, Richard; LAGO, Cláudia. História do Jornalismo no Brasil.
Florianópolis: Insular, 2007 – p.79.



incrementaram  as  vendas,  requisito  básico  para  a  constituição  dos
veículos  como  empresa  de  comunicação  de  massa,  que  transmitia
acontecimentos  recentes  em períodos  cada  vez  mais  curtos  e  a  um
público mais amplo. Para citar um dado concreto, em 1905 a revista O
Malho chegava a imprimir – e vender – 35 mil exemplares de uma única
edição,  graças ao uso das rotativas  no processo de impressão511.  “A
imprensa não poderia deixar de ser industrializada, num século de tão
espalhado e profundo industrialismo”512,  analisou Bilac, como sempre
bastante certeiro nas impressões do momento em que vivia.  

O jornalismo agora seguia a linha da Belle Époque, marcada pela
reformulação  dos  espaços,  sejam  esses  reais  ou  simbólicos,  cujos
projetos e ideia eram divulgados através das folhas do jornal, “o grande
veículo  do  espírito  moderno”513,  nas  palavras  de Machado de Assis.
Nessa  sociedade  que  ansiava  por  se  tornar  civilizada  e  urbana,  a
imprensa  tornou-se  um  símbolo  de  desenvolvimento,  “o  carimbo
inconfundível da civilização”, como denominou Olavo Bilac em crônica
que comentou, surpreso, a existência de um jornal no distante e recém
incorporado estado do Acre. Para o cronista, “o que constitui a melhor, a
mais completa prova de civilização daquelas terras é a própria existência
do jornal. O Jornal é hoje selo do progresso”514.  

Para  atuar  em  prol  desse  progresso,  o  papel  do  autêntico
jornalista seria o de “informar para formar”515. Com o acesso à educação
bastante restrito para a grande maioria da população, a imprensa exercia
um papel fundamental na difusão da cultura escrita e, “naquele contexto,
ojornalista  se  confundia  com o  educador.  Ele  via  como sua  missão

511 Citado por VELLOSO, Monica Pimenta. Percepções do moderno: as revistas
do  Rio  de  Janerio.  In:  NEVES,  Lúcia  Maria  Bastos  P.;  MOREL,  Marco;
FERREIRA,  Tania  Maria  Bressone  da  C.  (orgs). História  e  Imprensa  –
representações culturais e práticas de poder.  Rio de Janeiro: DP&A:  Faperj,
2006, p. 326.
512 BILAC, Olavo.  A propósito de um congresso.   Correio Paulistano.  São
Paulo, 24/11/1907. In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.2. op.
cit., p.100
513 In: MEYER, Marlise. Folhetim. Op. Cit.,, p.57.
514 BILAC, Olavo. Chronica.  Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 27/01/1907.
In: SCHERER, Marta E. G. Imprensa e Belle Époque Op. Cit., pp.180-181.
515  LIMA, Alceu Amoroso. O jornalismo como gênero literário. 2ªed. Rio de
Janeiro: Agir, 1969,p. 47.



suprira falta de escola e de livros através dos seus escritos jornalísticos”
516. O profissional, dessa forma, seria sempre um homem de seu tempo,
cuja habilidade consiste em detectar o que há no momento e registrá-lo,
vivendo  o  efêmero  para  transformá-lo  em eterno,  como  nas  citadas
palavras de Baudelaire517.   Para Bilac, esse jornalista é o profissional da
informação, pois

O repórter nasceu para dar notícias: dar notícias é
a razão,  a explicação, o fim da suaexistência:  e
todos eles, afinal, só merecem louvores e parabéns
pela inteligência, pelo tino, pelo habilidade com
que conseguiram substituir-se  à  própria  polícia,
inquirindo e reinquirindo os réus, obtendo deles e
das autoridades todas as informações, e tratando
de exceder-se uns aos outros, no momento e na
importância das notícias fornecidas ao público.518

É essa característica essencialmente informativa dos periódicos
que se torna objeto de estudo de Walter Benjamin em muitas de suas
análises sobre a modernidade.  Essa “nova forma de comunicação” é
ainda mais ameaçadora para a narrativa do que o próprio romance, texto
que também sofre a influência, para ele negativa,  da informação. Ao
gerar uma profusão de informações, “ cujo efeito estimulante é tanto
maior  quanto  menor  for  seu  valor  de  uso519”,  a  imprensa  também
contribui  para  aniquilar  a  relação real  com a existência  social.  Para
ilustrar a teoria de que a informação é uma das principais causas do fim
da narração em nossos tempos modernos, o historiador alemão conta a
história do fundador do periódico francês Fígaro, que teria afirmado que
para seus  leitores,  “o  incêndio  num sótão  do Quartier  Latin  é  mais
importante que uma revolução em Madri”. Ao ter como característica a
proximidade com o leitor e a necessidade de verificação imediata, sendo
compreensível  “em si  e  para  si”,  o  texto  informativo  impede que a
tradição oriunda de outros tempos e espaços seja valorizada.  “Se a arte

516LUSTOSA,  Isabel.  O  nascimento  da  imprensa  brasileira.  Rio  de
Janeiro:Jorge Zahar, 2003, p.15.
517BAUDELAIRE,Charles. Sobre a modernidade, op.cit., p.25
518 BILAC, Olavo.  Chronica.  Gazeta de Notícias.  Rio de Janeiro,28/10/1906.
In: SCHERER, Marta E. G. Imprensa e Belle Époque. Op. Cit., p.171.
519 BENJAMIN, Walter. Passagens.Op. Cit.,p.490



da  narrativa  é  hoje  rara,  a  difusão  da  informação  é decididamente
responsável por este declínio”520, afirma, para logo em seguida explicar
que

Cada  manhã  recebemos  notícias  de  todo  o
mundo.E, no entanto, somos cada vez mais pobres
em  histórias  surpreendentes.  A  razão  é  que  os
fatos  já  nos  chegam  acompanhados  de
explicações.  Em outras palavras:  quase nada do
que acontece está a serviço da narrativa, e quase
tudo está a serviço da informação.521

Foi exatamente através dessa informação pontual e fragmentada
que “o jornal se tornou um novo componente de uma cultura escrita para
tratar  do transitório e do mundano”522.   Ao se fixar como produto e
prática social  que incorpora os fatos do cotidiano em seu interior,  o
jornalismo  tem  papel  preciso  e  específico   na  produção  de
conhecimentos e conteúdos que reforçam formas da sociedade viver o
agora,  criando mesmo uma cultura do tempo presente. A própria notícia
é o mais claro exemplo dessa característica do jornalismo, já que tem na
singularidade do fato sua marca mais relevante. O jornalismo, pois, é
um instrumento capaz de “reelaborar temporalidades sociais particulares
e apresentar, em uma forma simbólica nova, relações temporais entre
evento,  instituições  jornalísticas  e  sociedade  vinculados  a  uma
experiência comum do tempo presente”. 523

Ao (in)formar  a vida urbana que se consolidava, o jornal faz-se o
veículo que passa a ditar os costumes, as novidades, o cotidiano e, dessa
forma, também as pautas vão mudando. Ao lado das grandes questões
nacionais, sobretudo as de cunho político ou econômico, assim como as
importantes  descobertas  científicas  internacionais, “surgem  as
informações sobre acontecimentos banais que, cada vez mais, despertam

520 BENJAMIN, Walter. O narrador. In. Magia e Técnica, arte e política. Op.
Cit., p.202 
521 Idem, p. 203
522 FRANCISCATO,  Carlos  Eduardo.  A  fabricação  do  presente: como  o
jornalismo reformulou a experiência do tempo nas sociedades ocidentais. São
Cristovão: UFS; Aracaju, SE: Fundação Oviedo Teixeira, 2005, p.17.
523 Ibidem,p.22.



o interesse nos novos leitores e ocupam um espaço crescente nos jornais
524”.  Junto com as notícias variadas surge também a figura do repórter,
que entrou nesse mundo dos fatos de forma contundente, transformando
a  profissão  emergente.  “A  caça  hábil  dos  fatos  dava ao  repórter  a
categoria comparável à do cientista, do explorador e do historiado”525,
explica Nelson Traquina, autor do antológico  Teorias do Jornalismo,
mostrando como essa figura muda a própria profissão ao ter os fatos
como foco.

Os profissionais da imprensa – deste e de outros tempos - são os
“guias da agitação sem rota das multidões”, como define o repórter por
excelência  João do Rio , em texto que  enaltece o poder dos jornais em
fazer e desfazer os fatos: “Surjam ideias de diamante, apareçam à luz
solar  criações  admiráveis,  desabrochem  à  flor  da  terra  sonhos
portentosos, realizem os homens obras de super humano esforço. Se o
Jornal não os quiser ver, sonhos, ideias, criações, esforços tudo é como
se não existisse”.526 Com tamanha influência  na vida  das pessoas,  o
jornal moderno torna-se mesmo objeto de desejo. Eça de Queiroz, um
dos maiores escritores da língua portuguesa, foi também em seu tempo
jornalista  e  deixou  testemunho  de  como  os  periódicos  eram
fundamentais na nova vida urbana:

Vir no jornal! Eis hoje a impaciente aspiração e a
recompensa suprema! Nos regimes aristocráticos
o esforço era obter, senão já o favor, ao menos o
sorriso  do  Príncipe.  Nas  nossas  democracias  a
ânsia da maioria dos mortais é alcançar em sete
linhas o louvor  do jornal.  Para se conquistarem
essas  sete  linhas  benditas,  os  homens  praticam
todas as ações — mesmo as boas.527

Os jornalistas, conscientes de sua influência, chegam mesmo a
“dirigir e guiar, nos meandros dos inquéritos, os passos hesitantes da

524GENRO FILHO, Adelmo. O Segredo da Pirâmide. Op. Cit., p. 168. 
525TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo– Porque as notícias são como
são. Vol.I. Florianópolis: Insular, 2ªed., 2005, p. 52
526RIO, João do. Sésamo. Op, Cit.,p.63.
527 QUEIROZ,  Eça.  A  Correspondência  de  Fradique  Mendes.  Lisboa:
Livraria Lelo & Irmãos Editora, 1946, p.248.



Polícia”528.  Olavo Bilac  também nos conta que as notícias de cunho
policial eram as mais esperadas por grande número de leitores, como
quando elenca os principais acontecimentos de uma semana do final do
ano  de  1897  “Mais  dois  imbecis  caíram  na  esparrela  do  conto  do
vigário, mais um sujeito se suicidou, houve mais um incêndio, desabou
anteontem sobre a cidade a primeira trovoada de verão, e, no Catete,
descobriu-se um senhor curandeiro de nova espécie...”529.  O cronista,
entretanto,  lamenta  que  junto  a  esses  pequenos  episódios  não  tenha
acontecido um grande fato policial, pois o ajudaria muito a “encher uma
coluna da  Gazeta.” Ironicamente, diz que chegou mesmo a pensar em
cometer um grande crime, só para poder redigir uma grande crônica.

O gosto popular pelas notícias sensacionalistas não era mesmo
uma  exclusividade  nacional.  Eça  de  Queiroz  afirmou  que  “para
aparecerem no jornal, há assassinos que assassinam”530. Já Ruben Dario
viu  todas as transformações  pelas quais  a  imprensa passava  naquele
virar de séculos e ressaltou 'sensacionalismo' a qualquer preço, assim
como a aparição da informação gráfica em desmedro da palavra escrita,
da notícia pura nas agências informativas, do critério de 'novidade'.Em
artigo com o sugestivo título  La prensa y la libertad escreveu que "El
periodista actual se basa en el reportaje, en las novedades.  Hay que
llamar la atención, hay que hacer grande la tirada del Diario, que poner
en vistosas letras, con llamativos títulos, notícias frescas, aunque ellas
tengan por base el dolo y la mentira”531.

A verdade é que o sensacionalismo sempre esteve presente no
jornalismo diário, mas ganha força na França da segunda metade do
século XIX,  sobretudo após o lançamento do  Le  Petit Journal,  uma
aposta no  periodismo  popular  que se mostrou  bastante acertada.  Ao
inaugurar a venda avulsa, também diminui o formato, o que facilita a
leitura, além de o tornar mais acessível pelo baixo custo.  Lido em todo
país  e  atingindo  todas  camadas  sociais,  com destaque  para  as  mais
baixas que até então estavam excluídas, atinge a impressionante tiragem
de  400 mil exemplares quando aborda crimes mais bárbaros532. Chega

528 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 16/10/1898–
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  
529 BILAC, Olavo.  Chronica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 21/11/1897–
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  
530 QUEIROZ, Eça. A Correspondência de Fradique Mendes Op. Cit.,p.248.
531 RAMA, Angel. Ruben Dario y el modernismo. Op. Cit., p.69.
532 MEYER, Marlise. Folhetim. Op. Cit.,, p.97.



mesmo  a  criar  um suplemento  para  privilegiar  ofait  divers,  o  que,
juntamente  com  o  folhetim,  é  o  grande  chamariz  do  jornal.  Ao
incorporar  ao  jornalismo  de  massa  uma  tradicional  modalidade  de
informação popular, Le Petit Journal fez história e foi seguido em todo
mundo por publicar histórias que mesmo depois de  cem anos causam
“os mesmos arrepios ou espanto”533,  devido  a sua intemporalidade e
descrição das notícias, o que é um dos segredos de seu sucesso. 

Não é a toa que esse tipo de jornalismo ganhou tanto espaço e
atravessasse o oceano. Em todo mundo que viveu a revolução industrial,
os assuntos preferidos pelos leitores nestes começos de novos tempos
modernos eram os que levavam a sensação ao limite, como a predileção
por crimes bárbaros nas cidades e as catástrofes planetárias,  que vão
desde as naturais (terremotos,  vulcões, maremotos) até as produzidas
pela  segunda  natureza da  tecnologia  (acidentes  aéreos,  ferroviários,
urbanos).  “Naquelas leituras todas as suas emoções estão presentes”,
ressalta Marialva Barbosa, “as notícias despertam o fascínio, a dor, a
volúpia.  Produzem  também  inquietação,  medo,  concordância  ou
sentimento  oposto”534.  É  como  se  através  do  jornal  os  traumas
decorrentes da percepção do choque nas grandes cidades e da opressão
causada pelo automatismo do trabalho fossem amenizados e devolvidos
em forma de entretenimento. São notícias que funcionam como  choques
que impedem a experiência, aqui tomada no sentido mais benjaminiano
da palavra,  oferecendo ao leitor moderno apenas a vivência de quem as
escreveu.

 O verdadeiro campo de atuação  da representação
concreta  do  acontecimento  atual  é  o  relato  de
vivências,  a  reportagem.  Ela  se  aproxima
diretamente  do  acontecimento  e  registra  a
vivência.  Isso  pressupõe  que  o  acontecimento
realmente se transforme em vivência também para
o  jornalista  que  o  relata...  A  capacidade  de
vivenciar  é,  por isso,  um pressuposto...  do bom
trabalho profissional.535

533 Idem, p.99.
534 BARBOSA, Marialva. História cultural da imprensa Op. Cit., p. 249.
535 DOVIFAT,  Formen und Wirkungsgesetze des Stils in der Zeitung,Deutsche
Presse,  22  jul.  1939,  Berlim,  p.  285.  Citado  porBENJAMIN, Walter.
Passagens. Op. Cit.,p.842.



O  jornalista  é,  desta  forma,  “um  dos  primeiros  técnicos
convocados pela necessidade premente de vivências536”, ao ressaltar na
vida cotidiana o seu caráter de vivência. Ao relatar de forma direta e
objetiva os menores e maiores acontecimentos urbanos, o profissional
que  trabalha  em  jornal  termina  isolando  os  fatos  do âmbito  onde
poderiam incidir na experiência do leitor.  Pela atomização das notícias,
mas também por sua composição fragmentada e multidimensional, os
periódicos  colaboram  para  o  fim  da  experiência.  “Os princípios  da
informação  jornalística  (novidade,  concisão,  inteligibilidade  e,
sobretudo, falta de conexão entre uma notícia e outra) contribuem para
esse resultado tanto quanto a diagramação e o estilo”,  explica Willi
Bolle537,  que analisa  como esse  fazer  jornalístico  se transforma num
processo industrial, cada vez mais acelerado e elemento constituinte da
própria vida urbana.

Com  tanta  importância  dentro  das  sociedades  que  se
modernizavam, que chega a fazer com que Fernando Pessoa escreva que
“a religião e o jornalismo são as únicas forças verdadeiras”538,  os jornais
se  constituem  como  veículo  privilegiado  e,  como  “  na  vida
contemporânea, na vida americana só uma força há cada vez maior, só
uma  arte  existe  criando  sem  desfalecimentos:  -  o  jornal!”539,   essa
posição afeta diretamente quem o produz, impondo um novo ritmo e
uma  nova  postura  dos  intelectuais.  “A  pena  está  se  tornando  um
verdadeiro capital, que pode estipular, a cada dia, os rendimentos que
lhe convém obter”540,  cita  Walter  Benjamin,  para falar  sobre a  nova
posição dos homens de letras – com destaque para os que trabalhavam
em jornais, a grande maioria – na moderna sociedade parisiense.

Assim  como  na  França,  também  no  Brasil  –  muitos  anos  e
quilômetros depois - coube aos intelectuais que se profissionalizavam a
divulgação  dos  novos  ideais.  Para  realizar  a  tarefa de  contar  a
modernidade brasileira no final do século XIX encontravam-se lado a
lado o “simples portador de notícias” e os grandes homens de letras do

536 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit.,p.843
537 BOLLE, Willi. Fisiognomia da Metrópole Moderna. Op. Cit.,, p.91.
538PESSOA, Fernando.  Argumento de jornalista. In:  Obras em prosa. Rio de
Janeiro: NovaAguilar, 1998, p. 284
539RIO, João do. Sésamo. Op. Cit., p.63.
540 BENJAMIN, Walter. Jogo e Prostituição. In: Charles Baudelaire. Op. Cit.,,
p.258.



país,  os  “iniciais  olimpianos  do  primeiro  mass  media usado  no
Brasil”541,  como  afirma Machado Neto no  livro  Estrutura  Social  da
República das Letras. Ao estudar 60 intelectuais atuantes no final do
século  XIX  e  início  do  XX,  entre  os  quais  Olavo  Bilac,  o  autor
demonstrou que mais de dois terços trabalhavam no jornalismo como
forma de garantir  o próprio sustento e o da família.  A atividade por
vezes era complementada com o magistério e, sobretudo, com  cargos
públicos. 

Apesar dos periódicos terem sido sempre o veículo privilegiado
dos homens das letras, ainda mais pela situação de analfabetismo que
havia no país, o pagamento pelo trabalho em jornais e revistas foi uma
novidade para os padrões brasileiros. Afinal,  éramos “um pobre país,
habitado por oito ou dez milhões de analfabetos! Como é que há de
haver literatura, como é que há de haver arte no teu seio?”542, perguntava
o jornalista.  Esses intelectuais trabalhavam muito e tiveram a pretensão
de viver da literatura em pleno início de século, algo difícil até os dias
de hoje. Olavo Bilac, por exemplo, sempre escreveu uma crônica diária
em  mais  de  um  jornal  e  lutou  pelo  profissionalismo  literário.  Sua
opinião sobre o tema foi colocada de forma clara em crônica de 1897,
com a  qual  “logo  depois  de  deixar  muito  claro  que  o escritor  não
escrevetão-somente por necessidade íntima ou por vaidade intelectual,
Bilac aniquila, por completo, a noção romântica do poeta indiferente às
necessidades cotidianas”543. Foi esse o cronista que afirmou:  

Ninguém escreve  unicamente  pela  satisfação de
escrever.  Quem  assina  estas  linhas  já  uma vez
disse,  num  soneto,  que  não  fazia  versos
ambicionando  das  néscias  turbas  os  aplausos
fúteis;  mas isso foi  uma descaradíssima mentira
rimada. Quem escreve, quer os aplausos fúteis das
turbas  néscias,  e  quer  ainda  ver  pago  o  seu
trabalho,  não só  em louvores,  mas  também em
dinheiro.  Escrever  por  escrever,  é  platonismo,

541 MACHADO NETO,  Antônio  Luís.  Estrutura  social  da  República  das
Letras–  sociologia  da  vida  intelectual  brasileira,  1870-1930.  São  Paulo:
Grijalbo/Ed.USP, 1973, p231
542 BILAC, Olavo. País de analfabetos.A Notícia, 11/02/1903. In:SIMÕES JR,
Álvaro Santos (Org.). Registro. Op. cit.,, p. 171.
543 DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: ensaios. op.cit., p.137



que,  como  todos  os  platonismos,  é  inepto  e
ridículo.544

Os homens de letras buscavam encontrar no jornal  o que não
encontravam no livro: popularidade e dinheiro. “A minha geração, se
não teve  outro  mérito,  teve  este,  que não  foi  pequeno:  desbravou o
caminho, fez da imprensa literária uma profissão remunerada, impôs o
trabalho”,  afirmou  na  introdução  de  Ironia  e  Piedade545.  Em  sua
maioria,  os  cronistas  eram  literatos,  com  suas  poesias  e  romances
publicados, mas que não tornavam possível a sobrevivência e, assim, o
jornalismo  foi  a  maneira  que  os  literatos  encontraram  para  ganhar
dinheiro  e  chegar  à  população.  “Os escritores  da  época,  não  tendo
condições de viver da literatura, recorriam à imprensa como fonte de
sustentação. A imprensa pagava mal, mas pagava em dia. E era também
uma  oportunidade  para  que  os  homens  de  letras  conquistassem um
público permanente.”546

Ao contrário das gerações anteriores, os literatos do novo século
inovaram ao sistematizar o pagamento por seus escritos.  Em crônica
comemorativa ao dia do jornalista, Olavo Bilac faz uma analogia entre a
oficina de um jornal e uma colméia,  dizendo que “não há comparação
mais justa. Depois de sorver um favo de mel, ou de aproveitar uma bola
de cera, quem é que se lembra do labor paciente e longo que custaram
essas  duas  criações  das  abelhas  diligentes?”547.  Foi  essa  vida  no
jornalismo, que permitiu a profissionalização dos homens de letras, uma
das  principais  inquietações  de  Olavo  Bilac,  pois,  conforme  observa
Antonio Dimas, “a remuneração pelo trabalho intelectual, com maior ou
menor veemência, sempre foi um dos tópicos da trajetória de Bilac pela
imprensa.”548.  

A  profissionalização  era  irreversível.  Em  1907,  Olavo  Bilac
recebia salário mensal na Gazeta de Notícias, assim como Medeiros de

544 BILAC, Olavo. Crônica.A Bruxa, nº49. Rio de Janeiro,janeiro de 1897. In:
DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.2. op. cit.,  p.47
545 BILAC, Olavo. Ironia e Piedade.Op. Cit.,p.9.
546MARQUES  DE  MELO,  José.  A  Opinião  no  Jornalismo  Brasileiro.
Petrópolis : Editora Vozes, 1985, p.114.
547 BILAC, Olavo.  A colméia do jornal..A Notícia, 17/107/1903. In:SIMÕES
JR, Álvaro Santos (Org.). Registro. Op. cit.,, p. 193.
548 DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: ensaios. op.cit., p.54



Albuquerque  era  assalariado  de  O  País549. Mas  antes  disso  quem
escrevia para a imprensa já recebia pagamentos: no final dos anos 80 do
século XIX os jornais  Gazeta de Notícia e Cidade do Rio acolhiam os
literatos, pagando até 70 mil réis por sua colaboração; José Veríssimo
recebia como ordenado, em 1890, 300$000 para escrever os artigos de
fundo do  Jornal do Brasil550;   em 1890 Joaquim Nabuco recebia 35
libras mensais para ser correspondente de Rodolfo Dantas, mandando da
Inglaterra  artigos  contra  a  República;  em  1897  os  maiores  jornais
enviaram  correspondentes  para  Canudos.;  o  Jornal  do  Commércio
pagava entre 30$000 a 50$000 a colaboração, O  Correio da Manhã,
50$000.  O  repórter  por  excelência  dos  1900,  João  do Rio,  deixou
testemunho  da  profissionalização  da  imprensa  em  crônica  na  qual
transcreveu uma das tantas conferências que proferiu:

O Jornal é hoje uma empresa comercial em toda
parte do mundo. Há empresas que pagam bem e
outras  que  pagam  mal.  As  latinas  pagam  mal.
Deixemos  de  parte  os  proprietários.  Estes
arriscam  capitais  e  responsabilidade  aqui,  num
país que tem muitos jornais e não tem quinhentos
mil  leitores ao todo. Falemos dos que fazem os
jornais  e  para  os  quais  não  há  a  menor
complacência.   Quanto  ganha  um secretário  de
jornal no Rio, para estar todo o dia, do meio dia à
meia-noite  na  redação,  lembrar-se  de  tudo,
ordenar  tudo,  ler  tudo?  O que  mais  ganha tem
1:200$000. Há os de 800$00 e até de 500$000. A
tabela mesmo é de 600$000. (...)  O redator que
consegue ganhar mais no Rio, o mais aclamado,
não passa de 600$000.551

Contribuiu  para  esta  profissionalização  o  fato  de  que,  com a
mudança do jornalismo opinativo para o informativo, os políticos já não
são os principais donos dos veículos,  muitos dos quais passam a ser

549 ELEUTÉRIO,  Maria  de  Lourdes.  Imprensa  a  serviço  do  progresso.  In:
MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina (orgs). História da Imprensa no
Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p.94.  
550SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. op.cit., p. 297
551 MAGALHÃES JR. Raymundo.  A vida vertiginosa de João do Rio.Riode
Janeiro: Civilização Brasileira, 1978, p.78



comandados por intelectuais. Beatriz Sarlo, ao analisar o jornalismo do
início do século XX na Argentina, constata que também no país vizinho
essa  era  uma  realidade.  Ao  lado  das  transformações  que  têm como
marca “ritmo, rapidez, novidades insólitas, fatos policiais, miscelânea,
seções dedicadas ao esporte, ao cinema, à mulher, à vida cotidiana, às
crianças”, aparece como característica desse novo jornalismo o fato de
serem dirigidos “por profissionais e não por políticos: entre eles, muitos
dos intelectuais  e  escritores mais  importantes  do período”552,   o  que
consolida  uma  nova  maneira  de  encarar  a  profissão.  E,  também,
contribui para que a produção literária fosse ali  divulgada, “o que se
deve à imprensa desse ponto de vista é incalculável”, ressaltou Afrânio
Coutinho553. 

Com  a  profissionalização  do  ofício  da  escrita,  surge  a
preocupação dos intelectuais da época para com o “novo” trabalho. O
exercício  do  jornalismo  com  tudo  que  lhe  é  inerente,  desde  a
glamorização  até  as  precárias  condições  de  trabalho,  a  falta  de
reconhecimento, os salários baixos e outros, foram objeto de crítica dos
próprios  jornalistas.  Como  muitos  dos  seus  pares,  João  do  Rio  fez
diversos  relatos  sobre  o  trabalho  nas  redações,  lembrando  que  se
estendia por quase 24 horas ao dia, pois começava pela manhã e só
terminava às três da madrugada. Sem esperanças de um dia ficar rico, o
profissional  da  imprensa  não  tinha  futuro,  “senão  na  hora  do  dia
seguinte”554.  Em  crônica  exclusivamente  sobre  o  tema  –  e  que  foi
escolhida pelo autor para ser publicada em livro –  João do Rio defende
a profissionalização em texto que, mais de cem anos depois, mantêm-se
atual555:

Para ser jornalista, em qualquer parte do mundo
civilizado, é preciso ter vocação e prática. Já se

552SARLO, Beatriz. Buenos Aires, cidade moderna. In: Paisagens Imaginárias:
Op. Cit., p. 207. 
553 COUTINHO,  Afrânio.  A Literatura  no  Brasil .  V.  VI.  Rio  de  Janeiro:
Editorial Sul americana, 1971. p.91
554 MAGALHÃES JR. Raymundo. A vida vertiginosa de João do Rio. Op.cit.,
p.80
555 A defesa do jornalismo como profissão é uma luta que segue na pauta dos
que exercem o ofício. Desde que a obrigatoriedade do diploma foi extinta, em
2009, o debate sobre quem e como pode escrever em jornais ganha espaço e
divide opiniões. 



dispensa o bom senso, como se dispensa o estilo e
a impertinente gramática. Aqui não há estilo, não
há gramática, não há prática, não há bom senso,
não há vocação.  (...) E por que essa lamentável
situação?  Pela  indiferença,  pelo  ceticismo  dos
jornalistas  profissionais,  pelo  laisser-aller com
que deixam de defender e até encorajam todas as
manifestações jornalísticas  do  país.  (...)  Não há
profissional  que  não  se  defenda.  É  humano,  é
animal e é também altamente moral. O jornalista
carioca é o único que não se defende. Quando é
um deles a fundar um novo diário, os pedidos de
quanta influência política há são logo atendidos,
preterindo nomes honestos de profissionais. 556

O texto, que contém a pergunta “Já é profissão o jornalismo?”, o
que  é  um avanço  para  um ofício  que  em nada  era  regulamentado,
termina com um suposto diálogo entre o autor e um desocupado que
agora se diz jornalista e que explica “Quem não entende desse negócio
de  jornal?  Jornalismo  é  como  o  cigarro.  Não  há  quem não  tenha
experimentado.”.  E dentro da mesmíssima perspectiva que Olavo Bilac
escreve que não há como se quantificar o número de jornalistas cariocas
porque “Todo o homem que não pode aqui intitular-se outra cousa, logo
se  lembra  de intitular-se jornalista”,  já  que  “o  jornalismo  é  a  baía
salvadora em que vem ancorar os náufragos de todas as profissões.”.557

Tal  desordem atrapalha  bastante  quem,  como Olavo  Bilac,  queria  a
regulamentação da profissão. O cronista lutou pela criação da sociedade
brasileira dos homens de letras, uma entidade que teria papel bem mais
pragmático  do que a Academia Brasileira de Letras, assim como por
uma caixa de assistência aos jornalistas. Eram as primeiras batalhas pela
regulamentação da profissão. 

Flora Sussekind558 refletiu sobre as novas condições de produção
e difusão da produção literária, sempre apontando como hegemônico o
papel da imprensa na produção cultural brasileira do período. A autora
mostrou como os homens de letras se apropriaram dos novos recursos

556 RIO, João do. Cinematographo. . Op. Cit., 1909, p. 261.
557 BILAC, Olavo.Chronica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 05/01/1908 .
In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas.v.1. op. cit., p.865
558 SÜSSEKIND,  Flora.  Cinematógrafo  de  Letras –  Literatura,  Técnica  e
Modernização no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1987,p. 26.



técnicos para transformar a própria técnica literária, num estreitamento
entre literatura e os meios de massa.  É interessante observar que esse
tipo de relação foi – e ainda o é – debatida por muitos intelectuais, em
todo  mundo.  Fernando  Pessoa,  um  exemplo  em  nada  a  ser
desconsiderado,  escreveu  que  o  jornalismo  “tem a  força  mental  da
literatura, por de fato ser literatura”. O que o diferencia é sua qualidade
de dirigir-se “ao homem imediato e ao dia que passa”, o que faz com
que viva “conforme seus fins”, por não ter a pretensão de permanência.  

É  esse  o  veículo  que  capta  nos  acontecimentos  cotidianos
verdades particulares, que muitas vezes se tornam permanentes, da vida
dos  homens.  Através  de  suas  matérias,  reportagens  e entrevistas  o
jornalismo poderia, na visão de Antonio Olinto, ser uma literatura de
consumo imediato,  mas  nem por  isso perene.  “O jornalismo  é  uma
penetração no dia-a-dia, em busca do que possa ele ter de significativo,
de permanente”559, afirma no livro com o sugestivo título Jornalismo e
Literatura.  Ao discorrer sobre o tema em obra que teve o ensaio de
Olinto como ponto de partida, Alceu Amoroso Lima afirmou que o uso
da palavra como fim, não como meio, é que determina ser o jornalismo
um gênero da literatura. O autor explicou que para tal o texto há de ser
pragmático,  mas  sem  perder  a  consciência  de  sua  função  social,
ultrapassando  a  beleza  puramente  estética  para  ser  intrínseca.   Para
tanto, o jornalismo deverá ter como característica a ênfase estilística, a
informação social e a formação moral, sendo realizado por homens que
dão à arte da palavra uma finalidade em si. 

O jornalista é o homem mergulhado no  Entwuyf
(Heidegger),  no  Projet (Sartre),  na  Potência
(Aristóteles-tomás), no Fenômeno (Kant), no Vir-
a-Ser, no Devenir dos filósofos evolucionistas do
século passado, no Elan-Vital (Bérgson), em tudo
que os filósofos exprimem, diferentemente, como
sendo  o domínio do Acontecimento e da Ação.
Tirar  o essencial  do acidental,  o  permanente do
corrente  é  o  que  o  distingue  do  simples
noticiarista.  Fazer  da  informação  um  gênero
literário, é o sinal do bom jornalista. Fazer de um

559 OLINTO, Antonio.  Jornalismo e Literatura.  Rio de Janeiro: Edições de
Ouro, 1969, p.19.



gênero literário, como o jornalismo, uma simples
informação, é  sinal do mau jornalista.560

Literatos  e  jornalistas  fundiam-se na vida  intelectual  da  Belle
Époque, que  se constituía dentro da grande imprensa, sendo o caminho
mais  viável  para  serem lidos  e  debatido  pelos  relativamente  poucos
leitores que o Brasil  dispunha. E essa não era uma realidade apenas
nacional.  Em  seu  famoso  texto  O  autor  como  produtor,  Benjamin
mostra a contradição vivida pelos homens de letras, que se por um lado
deveriam estar no jornal por sua importante posição na divulgação da
notícia, por outro esse mesmo jornal era controlado pelo “inimigo”, o
capitalismo. Assim, para o historiador alemão “não é de se admirar que
o  escritor  encontre  as  maiores  dificuldades  para  compreender  seu
condicionamento social, seu arsenal técnico e suas tarefas políticas”561.

Em uma dessas tentativas de conhecer e explicar a atividade, bem
como sua intrínseca relação com a literatura, João do Rio publicou o
conhecido livro  Momento Literário, no qual reuniu entrevistas com os
principais intelectuais do período.  No prefácio do livro, o organizador
lembra  que,  depois  de  elaborar  questões  sobre  autores  preferidos,
trechos de livros, associações e gêneros literários, conclui que “falta a
pergunta capital, em torno da qual toda a literatura gira,  falta a pergunta
isoladora  das  ironia  diretas!”  foi  então  que  escreveu  a  questão  de
número seis: “O jornalismo, especialmente no Brasil, é um fator bom ou
mau para a arte literária?”562 As respostas a essa última questão variaram
entre os que consideravam a relação  perniciosa e os que a viam como
benéfica, mas sempre abordando a necessidade de se pensar e relacionar
literatura e imprensa. 

Olavo Bilac, o primeiro no índice,  ressaltou a importância do
jornalismo como o único meio de se fazer ler num país que não investe
na educação do seu povo. Ainda que tenha terminado dizendo que não
se deve “prostituir” o talento, reafirmou que o “o jornalismo é para todo
escritor  brasileiro  um  grande  bem”563.   A  resposta  de  Medeiros  e

560 LIMA, Alceu Amoroso.  O jornalismo como gênero literário.Op. Cit., p.
47.
561 BENJAMIN,  Walter.  Benjamin.  O  autor  como  produtor.  In.  Magia  e
Técnica, arte e política. Op. Cit. p.125.
562 RIO, João do.  O Momento literário . Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca
Nacional, 1994, p.9.
563  Ibidem, p.18



Albuquerque a João do Rio é clara e prática: se os literatos tinham que
tirar o sustento de algum lugar, por que não da vida de imprensa? No
ofício de jornalista, inclusive, poderia haver “arte”, afirmou o escritor,
que dizia que tanto a literatura quando o jornalismo visavam o mesmo
fim, que é o de “usar as palavras escritas para impressionar cérebros
humanos, fazer vibrar inteligências e corações”.564

Ao ter uma inserção nas mentes e corações das gentes daquele
virar  de  século,  os  jornalistas  como  Olavo  Bilac  deixaram  um
importante  legado  de como a sociedade se  modernizava  nas  e pelas
páginas  dos  periódicos.  Mais  do  que  a  visão  de  uma  época,  Bilac
também entreviu o poder que a imprensa teria durante todo o século que
ali  nascia,  mostrando  como  “avassala  a  terra,  dirigindo  todo  o
movimento comercial, político e artístico da humanidade, pondo ao seu
próprio  serviço,  à  medida  que  aparecem,  todas  as  conquistas  da
civilização, aumentando e firmando de ano em ano o seu domínio”. 565

Ao definir o jornal desde seus primórdios como “o veículo rápido do
pensamento humano”, o cronista fala de seu desenvolvimento e afirma
que com esta evolução contínua “ninguém pode prever quando nem
como alcançará o seu último  e sumo estágio”.566 Cem anos e muita
tecnologia depois, ainda não temos a resposta. 

1.10 O  QUE  NOS  ENTRA  PELOS  OLHOS  SEMPRE  É  MAIS
FACILMENTE  APREENDIDO  DO  QUE  O  QUE  NOS  ENTRA
PELOS OUVIDOS – A SOCIEDADE DA IMAGEM

A imagem foi a grande vedete da imprensa brasileira nos anos
1900. A reportagem gráfica ganhou espaço junto com os ilustradores e
com popularização da fotografia, se impondo como a nova linguagem
visual,  sobretudo nas revistas,  que assinalaram o começo da fase da
fotografia. Tal fato deu aos meios impressos, às revistas em especial, o
papel de veicular a nova imagem do país,  suporte de propagação de
valores culturais, de fácil  consumo pelo seu formato e atrativas pelas
novas  técnicas  de ilustração567.  Monica  Velloso afirma  que  a leitura
564  Ibidem,p.73 -75.
565 BILAC,  Olavo.  Chronica.  Kosmos. Rio  de Janeiro:  janeiro de 1904.  In:
SCHERER, Marta E. G. Imprensa e Belle ÉpoqueOp. Cit., p. 163.
566 Idem, Ibdem
567 MARTINS, Ana Luiza.:Revistas em RevistaImprensa e Práticas Culturais
em  Tempos  de  República,  São  Paulo  (1890-1922).  São  Paulo:  Editora  da



“ganha as ruas,  misturando-se aos ruídos,  movimentos e  imagens da
cidade” e é assim que  “ilustrações, cores, visualidade e beleza aparecem
como sinônimos de modernidade”568.

Ainda  que  desenhos  fossem prática  comum desde  meados  do
século  XIX  -  data  de  1860  a  publicação  da  primeira  caricatura,  na
Semana Ilustrada - as fotogravuras na virada para o XX transformaram
ainda mais a ‘cara’ dos veículos.  Era comum a técnica de converter
fotografias em desenhos, que então se transformavam em gravuras que
podiam ser utilizadas nas páginas impressas.    Em 1896 aGazeta de
Notícias inovou ao publicar charges de políticos e homens de letras,
desenhadas  por  Julião  Machado,  acompanhadas  de  pequeno  perfil
assinado por Lúcio de Mendonça. Dois anos depois o Jornal do Brasil
instituiu  como prática diária a publicação de caricaturas,  sendo logo
imitado por  O País e  Diário  da Manhã. E,  finalmente,  em 1907 as
charges em clichês coloridos ganharam as páginas da Gazeta569.  Foram
as  revistas,  entretanto,  as  grandes  propulsoras  das artes  gráficas  no
Brasil. 

Ao se transformarem em veículos informativos por excelência, os
jornais do final do século XIX diminuíram o espaço dado à colaboração
literária,  cujos textos passam a ser delimitados graficamente,  abrindo
espaço  para  que  novos  veículos  surgissem.  Olavo  Bilac  deixou
testemunho desse momento quando escreveu que os jornais "dedicavam
todas as suas colunas e artigos de combate a noticiários sem cor, de que
a  literatura  parece  ser  propositalmente  afastada” 570.  Em  seguida  o
cronista comemorou o nascimento da revista  A Semana,  de Valentim
Magalhães e Max Fleiuss, que injetaram sangue novo nas letras. Ainda
que nos primeiros números seja um periódico essencialmente textual,
inova  quando  em  seu  número  14  publica  uma  capa  inteira  com
reprodução litográfica de uma fotografia. No texto de apresentação é
provocativa ao escrever que “Não sei se os leitores conhecem o horror
que  a  muitos  artistas  e  homens  de  letras  inspira  este  simples  e

Universidade de São Paulo: Fapesp: Imprensa Oficial do Estado, 2001, p.26 
568 VELLOSO,Monica Pimenta..  Modernismo no Rio de Janeiro.Op. Cit., p.
58.
569SODRÉ, Nelson Werneck.História da imprensa no Brasil. op.cit., p 344
570 BILAC,  Olavo.  Crônica  Livre.   Gazeta  de  Notícias.  Rio  de  Janeiro,
15/02/1894. In:  DIMAS,  Antônio.  Bilac, o Jornalista:  crônicas. v.1.  op.cit.,
p.70



obrigatório  fato de tirar  sua fotografia”571,  coisa que para o  editor  é
“banal e comum”. E estamos em 1885.

Como vanguarda que se propunha ser,  A Semana também foi
pioneira na publicação de fotos através do processo de autotipia, que
consistia em fragmentar a imagem em pontos -  a conhecida retícula –
que depois obrigatoriamente têm que ser montados junto com o texto.
Esse processo só seria usado de forma sistemática com o lançamento da
Revista da Semana,  o suplemento ilustrado do  Jornal do Brasil,  que
inovou ao dar às fotos autonomia em relação ao texto. O  JB  já havia
nascido como uma proposta moderna e deve-se ao periódico diversas
inovações, como o uso dos primeiros clichês em 1895, o lançamento da
primeira  edição  vespertina  do  país  e  a  publicação  do  caderno  de
classificados. Em 1900, imprimia 50 mil exemplares diários, superando
a tiragem da  La Prensa  argentina572 – e foi nesse ritmo que nasce a
Revista da Semana, como mostra seu editorial:

A  REVISTA  DA  SEMANA  empenhar-se-á
somente em fornecer a todos ilustrações e artigos
interessantes. De tudo quanto se passar durante a
semana e que mereça atenção procurará dar, em
excelentes  gravuras,  copiadas  de  fotografias,  o
que deve excitar a curiosidade pública. Quando o
caso  assim  exigir,  juntar-se-á  a  isso  o  texto
necessário  para  a   boa  compreensão  dos  fatos,
embora,  em  regra,  nos  empenhemos  em
multiplicar de tal modo as estampas, escolhendo-
as  tão  bem  que  dispensem  comentários.  Onde
houver o que agrade ou impressione os espíritos
curiosos,  haverá  um  operador  da  REVISTA
fotografando-o para incluí-lo nas páginas dela. A
par  dos  sucessos  nacionais,  a  REVISTA  DA
SEMANA  publicará  frequentemente  ilustrações
acerca dos fatos estrangeiros de mais vulto.573

571 ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira de. História da fotorreportagem no
Brasil- a fotografia na imprensa do Rio de Janeiro de 1839 a 1900. 3ªed. Rio de
Janeiro: Editora Campus/ Edições Biblioteca Nacional, 2004,p.220.
572 MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina (orgs). Imprensa e cidade São
Paulo: Unesp, 2006, p.42.  
573 Citado  por:  ANDRADE,  Joaquim  Marçal  Ferreira  de.  História  da
fotorreportagem no Brasil. Op. Cit., p.235.



Com a chegada do século XX surgem vários revistas que trazem
em seu próprio título o fato de serem ilustradas, as quais tinham como
característica a subserviência do texto à imagem. Se antes os processos
de  litografia  ou  xilogravura  tornavam  a  confecção  dos  semanários
onerosa e demorada, com a possibilidade de incorporar o uso da foto as
publicações se multiplicam. E, como o direito de imagem não era uma
realidade sequer prospectada, o que muitos editores faziam era recortar
figuras de revistas internacionais para depois colá-las em suas próprias
publicações574.  

Foi assim que O Álbum tornou-se um pioneiro das artes gráficas,
mas também com produção exclusiva para o periódico, que trazia a cada
número o retrato de um membro ilustre do país, tendo como objetivo
montar um álbum que ficaria para a posteridade. “Não é por acaso que o
retrato era o principal tema das primeiras fotografias”, nos ensina Walter
Benjamin, lembrando que o rosto humano foi a “última trincheira” que o
valor  de  culto  impôs  na  sociedade  moderna  após  o  surgimento  da
fotografia.  Ainda que não de modo consciente,  O Álbum  seguia esse
pensamento  ao  privilegiar  o  retrato  sobre  qualquer  outro  tipo  de
imagem.  Pioneiro no uso da fotografia, traz em seu primeiro editorial,
publicado em janeiro de 1893 e que contava com Olavo Bilac como
colaborador,  texto elucidativo sobre o momento que as artes gráficas –
e o Brasil como um todo - viviam:

Parece-nos  que  na  época  de  renovação  que
atravessamos,  neste  surgir  constante  de  novas
fisionomias,  nesta  volatização  social  de  velhas
figuras  do  segundo  império,  uma  folha  deste
gênero terá mais tarde o seu valor documentário.
A  fotografia  matou  a  gravura  desde  que  se
conseguiu imprimi-la em grandes tiragens, dando-
lhes  ao  mesmo  tempo  uma  inalterabilidade
indiscutível.  A  fototipia  é,  como  se  vê,  o
triunfante processo dos nossos retratos,  que não
hesitamos  em  recomendar  como  verdadeiros
modelos do gênero. 

574 MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina (orgs). Imprensa e cidade Op.
Cit., p.42.  



Para se ter uma ideia do impacto da chegada da prensa mecânica,
vale lembrar que a litografia exigia que o artista desenhasse, com um
lápis gorduroso simples,  diretamente sobre pesadas pedras e às avessas,
para que na impressão, o resultado parecesse natural.  O tamanho da
gravura confeccionada obrigatoriamente era o mesmo da imagem que
era publicada, ainda que tivesse somente quatro ou cinco centímetros,
sem contar no trabalhoso processo de impressão. Ainda que  nos dias
atuais nos pareça por demais trabalhosa, foi essa a técnica que fez com a
reprodução atingisse “uma etapa essencialmente nova”, pois com ela as
artes gráficas puderam ilustrar a vida cotidiana,  como tão claramente
expõe Walter Benjamin em seu antológico A obra de arte na era de sua
reprodutibilidade  técnica575.  Para  o  pensador  alemão,  assim como  o
cinema estava contido virtualmente na fotografia, o jornal ilustrada o
estava na litografia. 

A antológica  Revista Ilustrada,  de Ângelo Agostini,  conhecido
como  ‘pai  da  charge  nacional”576 e  o  mais  importante  pioneiro  das
imprensa  gráfica  brasileira,  era  confeccionada dessa  maneira  nos  19
anos que  circulou,  e  1876  a 1895.   Ainda  que  a técnica  não  tenha
impedido que o semanário atingisse a tiragem de quatro mil exemplares,
número  que até  final  de 1889 não havia  sido superado por  nenhum
jornal ilustrado da América do Sul, seu fechamento talvez não ocorresse
se os processos de gravuras mecânicas já estivessem sendo utilizados.577

Muitas revistas tentaram seguir o exemplo de Agostini nas  últimas três
décadas do século XIX, mas tiveram vida efêmera. 

Foi junto com o novo século que surgiram e se popularizaram
novas técnicas de gravuras e a fotografia que, ao lado da mudança de
conteúdo  dos  jornais,  impulsionaram  o  surgimento  das  revistas
ilustradas. A maior parte dessas revistas adotou o formato tablóide e o
número de oito páginas. A primeira e a última páginas, que formavam
respectivamente a capa e a contracapa, ficavam tomadas por ilustrações,
assim como a quarta e a quinta, que, por serem centrais, eram ocupadas
por  histórias  em  quadrinhos  ou  desenhos  de  grandes  dimensões,

575 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica.
In. Magia e Técnica, arte e política. Op. Cit.,p.166. 
576 SILVEIRA,  Mauro César.  A batalha  de papel:  a  charge como arma na
guerra contra o Paraguai. 
Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2009, p. 45.
577SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. op.cit., pp. 252 -
254



precursores dos atuais pôsteres. A segunda, a terceira, a sexta e sétima
páginas, onde se dava o encontro das duas folhas que compunham cada
número, ficavam reservadas para os textos, que poderiam ou não ser
acompanhados de pequenas vinhetas ou alguma ilustração eventual. A
divisão entre texto e ilustração na disposição gráfica corresponde em
algumas revistas a uma organização em editorias artísticas e literárias
mais ou menos independentes. 

As revistas ilustradas eram também uma tradição francesa, onde
surgem em meados do século XIX e “continham um pouco de tudo,
relatos  de  viagens,  crônicas,  histórias,  economia  doméstica  e
principalmente romance”578, sendo a concretização da importância que o
Segundo Império conferiu à imagem.  Quando chegam ao  Brasil têm
como principal proposta “ser moderno”, como consta na maioria dos
editoriais, para assim estar em consonância com a época  presente, “o
tempo  torna-se  parâmetro  aferidor  da  própria  modernidade”579.  Nos
primeiros anos dos 1900 surgiram as principais revistas semanais do Rio
de Janeiro: Revista da Semana (1900), O Malho (1902), Kosmos (1904),
Fon-Fon! (1907),  Careta (1908), entre outras.580  Uma das principais
funções  desses  veículos  era “operacionar  o  moderno”,  como explica
Monica   Velloso,  que  demonstra  como  as  revistas  incorporavam  o
cotidiano urbano em seus temas,  linguagem e apresentação,  sendo a
própria representação do tempo acelerado que a nova época exigia. No
editorial da revista  Mercúrio, por exemplo, recomendava-se que fosse
lida no transito, no percurso da casa ao escritório581. 

O mais perfeito exemplo de obra prima gráfica e representante do
cotidiano da  Belle Époque vem da  Kosmos,  cuja crônica de abertura
esteve  a cargo de Olavo Bilac  por  46 números582.  Antônio  Dimas583

578 MEYER, Marlise. Folhetim. Op. Cit.,, p.96.
579VELLOSO, Monica Pimenta. Modernismo no Rio de Janeiro. op.cit.,  p.57
580  SALIBA,  Elias  Thomé.  Raízes do Riso:a representação humorística na
história brasileira: da “Belle Époque”aos primeiros tempos do rádio. São Paulo:
Companhia das Letras, 2002, p.39
581 VELLOSO, Monica Pimenta. Percepções do moderno: as revistas do Rio de
Janerio.  In:  NEVES,  Lúcia  Maria  Bastos  P.;  MOREL,  Marco;  FERREIRA,
Tania Maria Bressone da C. (orgs). História e Imprensa. Op. Cit.,pp.329-330.
582 Com um total de 64 números, a Kosmos foi dirigida porMario Behring por
um ano e 4 meses, passando depois para propriedade e direção de Jorge Schmidt
583 DIMAS, Antônio.  Tempos Eufóricos –  análise da revista  Kosmos 1904-
1909. op.cit., p.10



apontou para o duplo papel do periódico, como espaço de representação
de grupo e veículo de propaganda da administração Rodrigues Alves/
Pereira Passos. A revista não havia sido pensada para questionar, mas
sim afirmar a nova urbanidade, suas mudanças e costumes importados.
Os textos publicados na Kosmos eram próprios de uma “sociedade que
se pretendia civilizada, culta, elegante e...inofensiva” 584.  Em crônica de
fevereiro de 1905, Bilac coloca a revista como paradigma do progresso
jornalístico quando afirma que “em trinta anos, a imprensa no Brasil
ganhou  um  adiantamento  espantoso.  A  prova  disso,  é  esta  mesma
Kosmos: uma tentativa como esta seria uma loucura no tempo em que o
povo parecia ter mais medo de letra de forma do que do diabo”585. E, ao
comentar sobre os padrões gráficos da  Kosmos,   novamente escreveu
com natural entusiasmo:

Para  atenuar  a  tristeza  da  semana,  tivemos  um
acontecimento  artístico  de  raro  valor:  o
aparecimento  da  deslumbrante  Kosmos,  -  uma
revista que é uma maravilha. O primeiro número
da  Kosmos é  a  demonstração  cabal  de  que,  no
Brasil, só não se faz o que não se quer.  Já agora
ninguém poderá falar do atraso das artes gráficas
no Brasil. Das oficinas da nova revista podem sair
livros  tão  bem impressos  e  tão  bem ilustrados
como  os  que  têm  feito  a  fortuna  dos  grandes
editores de Paris e de Londres. Sobre o primeiro
número da Kosmos não há duas opiniões: todos o
acham admirável.586

Embora  a  opinião  não  seja  em nada isenta,  a  importância  da
revista  como  reveladora  do  estágio  de  desenvolvimento  das  artes
gráficas do país é fato referendado por diversos estudiosos do período.
Além  de  Bilac,  colaboravam  na  revistaoutros  grandes nomes  da
intelligentzia da época: Alberto de Oliveira,  José Veríssimo,  Manoel
Bonfim,  Medeiros  e  Albuquerque,  além  do  fotógrafo  Marc  Ferrez.
Impressa em papel couché, colorida e de formato grande (31 x 25 cm),

584 Ibidem, p.19
585 BILAC, Olavo. Crônica.  Kosmos. Rio de Janeiro, maio 1906. In: DIMAS,
Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.2. op.cit., p.340
586 BILAC, Olavo.  Crônica.  Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 17/01/1904.
In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas.v.1. op.cit., p. 625



primava  pelas  ilustrações,  diagramação sofisticada  e certo  estilo  Art
Noveau. Era  divida  em  seções  de  prosa,  poesia,  crítica,  história,
sociologia, geografia, matemática,  noticiário,  publicidade, diplomacia,
matéria  militar  e  outros.  Cara  para  a  época,  com  assinatura  anual
custando 20$000 e exemplar avulso a 2$00, tinha periodicidade mensal
e se manteve por cinco anos, não padecendo, portanto, do “mal-de-sete-
números”587.  Na crônica de apresentação da magazine, afirmou Olavo
Bilac que “a fotografia, o desenho, a arte da gravura, e todas as belas
conquistas  da  imprensa  moderna,  serão  aqui  postas  ao  serviço  do
programa da Kosmos”588. 

Note-se  que  para  o  cronista  “todas  as  belas  conquistas  da
imprensa  moderna”  estão  relacionadas  com  a  imagem.  Na  verdade,
desde as ilustrações mais simples, que pouco a pouco ganham espaço na
imprensa  brasileira  a  partir  mesmo  de  seu  nascimento,  a  imagem é
essencial na modernização do país e por mais de um motivo. Entre eles,
o fato de que é a partir das revistas ilustradas que “os leitores brasileiros,
principalmente do Rio  e de São Paulo,  podiam,  finalmente,  ‘ver’  os
acontecimentos  na  imprensa”.589 Acostumados  com  a  pesada
diagramação  dos  jornais  tradicionais,  cujas  páginas praticamente  só
continham textos, os leitores – e principalmente os não leitores -  pela
primeira vez interagiram com a realidade através de imagens. “No país
de maioria analfabeta,  a ilustração foi  mais eficaz do que a letra”590,
afirmam as historiadoras Ana Martins e Tania de Luca,  lembrando que
a força da imagem foi decisiva para o estabelecimento da comunicação
de massa do país iletrado. 591

587 Expressão foi utilizada por Bilac para ironizar a minguada existência dos
principais periódicosnacionais: “Quase todos os nossos magazzines morrem do
mal  de  sete...  números”.  In:BILAC,  Olavo.  O  Brasil  não  lê.  A  Notícia,
04/12/1903. In:SIMÕES JR, Álvaro Santos (Org.). Registro. Op. cit.,, p. 203.
588 BILAC,  Olavo.  Crônica.  Kosmos. Rio  de  Janeiro,  janeiro  de  1904.  In:
SCHERER, Marta E. G. Imprensa e Belle Époque. Op. Cit., p. 163.
589 SILVEIRA, Mauro César. A batalha de papel: Op. Cit., p. 47.
590 MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina (orgs).  Imprensa e cidade.
Op. Cit., p.44.
591“ O número de analfabetos no Brasil, no ano de 1890, era, em uma população
de 14.333,915 habitantes, de 12.213,356, isto é, sabiam ler apenas 14 ou 15 em
100 brasileiros ou habitantes do Brasil. Difícil será, entre os países presumidos
de  civilizados,  encontrar  tão  alta  proporção  de  iletrados,  afirma  o  crítico
literário José Veríssimo no artigo Revista Literária, do  Jornal do Commercio.



“É vergonhoso, é humilhante, é horroroso dizer que o Brasil  é
uma terra de analfabetos.Mas que lhe havemos de fazer, se isso é um
flagrante, uma evidente, uma escandalosaverdade?”592 Perguntava Olavo
Bilac em 1907, justamente no momento de ouro das Revistas Ilustradas.
Essa é uma preocupação que percorre toda carreira do jornalista que não
se conformava, por exemplo, que em um ano não se esgotasse a venda
de uma edição de dois mil exemplares de um livro em todo país. Bilac
contesta, em texto de 1903, um texto de seu companheiro João do Rio
intitulado  O Brasil lê,  afirmando que para “para escrever o título e o
texto do seu trabalho, o brilhante João do Rio molhou a pena na tinta
com que Leibnitz escreveu sua otimista Teodiceia e pediu emprestados
ao velho Pangloss, de Voltaire, aqueles óculos enganadores, através dos
quais tudo parecia cor-de-rosa”593. 

O cronista, que ficou mesmo conhecido na posteridade por sua
campanha em prol da alfabetização e da educação594, era um admirador
das novidades gráficas e percebia como o uso da imagem, sobretudo da
fotogravura, era incorporado pela imprensa e apreendido pela população
letrada e iletrada. Incentivador da comunicação de massa, viu também
no recém nascido cinema uma forma de fazer chegar  à população a
informação  e  mesmo  a  alfabetização.  Ao  comentar  uma matéria
publicada na  Gazeta de Notícias sobre um menino de seis  anos que
aprendeu a ler observando os programas dos cinematógrafos, apregoou: 

Abençoados sejam os cinematógrafos, já que sua
paixão  pode  substituir  o  mestre-escola!  Em um
país como o nosso,  que conta na sua população

Rio de Janeiro, 25/7/1900.
592 BILAC,  Olavo  .Ou  Bacharel  ou  Ferreiro....Correio  Paulistano.  São
Paulo,13/10/1907   In:  DIMAS,  Antônio.  Bilac,  o  Jornalista:  crônicas.v.2.
op.cit., p.86
593 BILAC,  Olavo.  O Brasil  não lê.  A Notícia,  04/12/1903. In:SIMÕES JR,
Álvaro Santos (Org.). Registro. Op. cit.,, p. 202.
594 “Se,  cuidando  mais  da instrução  popular,  nós  começássemos  desde  já  a
dilatar por todo o país a esfera de ação da palavra escrita, os escritores que
viessem depois de nós já não poderiam dizer que a língua portuguesa é um
túmulo”.  Trecho como esses são uma constante nas crônicas  do  autor,  que
acreditava que somente a educação formal poderia fazer o Brasil superar seus
limites  e  se  tornar  uma  grande  nação.  BILAC,  Olavo. Crônica.
Crônica.Kosmos.  Rio de Janeiro, maio 1906. In:  DIMAS, Antônio.  Bilac, o
Jornalista: crônicas. v.1. op.cit., p.339



(horror  inconfessável)  setenta  por  cento  de
analfabetos,  tudo  quanto  possa  concorrer  para
remediar  essa  desgraça  deve  ser  acolhido  com
entusiamo595

Entusiasmo era o que não faltava a Olavo Bilac com relação a
tudo que fosse inovador, moderno e tivesse a possibilidade de alçar o
Brasil aos padrões das nações avançadas. É assim que também louva a
popularização  da  fotografia.  A  atividade  que  “pela  primeira  vez  no
processo de reprodução da imagem” retira da mão e coloca  no olho as
“responsabilidades artísticas mais importantes”596, como afirma Walter
Benjamin, foi  observada de perto pelo cronista brasileiro. Vale lembrar
que, ainda que a fotografia fosse uma invenção da primeira metade do
século XIX, foi a partir de 1888 que a fotografia se torna acessível a
qualquer um que pudesse pagar pela primeira câmera simples, prática e
portátil,  quando a Eastman Kodak Company lança sua Kodak n.1. com
o slogan597:   “Você aperta o botão, nós fazemos o resto”, Com o natural
atraso de quem vivia a modernidade periférica, é a partir de 1900 que a
Kodak n.1 se difunde no Brasil. 

A fotografia, após sua popularização, se constituiu realmente em
elemento  decisivo  no  quesito  ilustração,  alastrando-se  de  forma
progressiva e irreversível nas publicações, “fosse para definir as capas
como para se tornar o próprio objeto da reportagem, recurso ideal para
documentar as transformações vividas.”598 Seu uso foi pouco a pouco
sendo aperfeiçoado,  mas desde sua primeira  aparição se tornou uma
importante fonte de informação, com alcance superior ao do texto, já
que podia ser entendido pelo conjunto da população.  Ainda que filha do
século XIX, foi no alvorecer do século XX que a fotografia passou a ser
utilizada de forma sistemática no jornalismo brasileiro, fato que somente
se  consolidou  na  década  de  20.   Desde  seu  princípio “trazia  uma
dimensão  de  lazer,  consumismo,  modismo  tecnológico, empolgação
pela novidade, mas, principalmente, de possibilidade de ‘reprodução do

595 BILAC,  Olavo.  Crônica.  Correio  Paulistano,  19/01/1908.  In:  DIMAS,
Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.1. op.cit., pp 127-128. 
596 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica.
In. Magia e Técnica, arte e política. Op.cit., p.167
597 COSTA, Ângela Marques da; SCHWARCZ, Lilia Moritz.  1890-1914: no
tempo das certezas, op.cit., p.81
598 MARTINS, Ana Luiza. Revistas em Revista. Op. Cit., p.253.



real’”599.  Tida  como  uma  réplica  inquestionável  da  realidade,  era  a
própria materialização da objetividade para o público que a viu surgir.
Ninguém parecia duvidar que ali estava uma cópia verdadeira dos fatos:
“As palavras são traidoras, e a fotografia é fiel. A pena nem sempre é
ajudada pela inteligência, ao passo que a máquina fotográfica funciona
sempre sob a égide da soberana Verdade”600, afirmava Bilac.

Por essa sua característica de reprodutora da realidade é que no
princípio seu uso para as artes é fortemente criticado e colocado em
questão. Walter Benjamin aborda de forma muito clara como se deu essa
batalha  travada  entre  a  pintura  e  a  fotografia  nos  seus  primórdios,
explicando que faltou naquele momento entender a refuncionalização da
arte que aí surgia,   já que a invenção da fotografia havia  alterado a
própria  natureza do fazer  artístico601.  Como a necessidade da arte  se
tornar massiva é imperativa para o historiador alemão, ele enaltece o
surgimento daquela que é para ele a “primeira técnica de reprodução
verdadeiramente  revolucionária”,  que  leva  a  arte  a  pressentir  a
proximidade de uma crise e a reagir com a doutrina da arte pela arte, a
qual chama de “uma teologia da arte” e que rejeita toda função social e
determinação  objetiva.   De  forma  crítica,  entende  que  “com  a
reprodutibilidade técnica, a obra de arte se emancipa, pela primeira vez
na história, de sua existência parasitária”602.  

Mas, esse pensamento de vanguarda sequer existia quando em
solo brasileiro começaram os primeiros debates sobre as possibilidades
artísticas da fotografia. Ao comentar, em 1905, sobre uma mostra do
Photo Club, Olavo Bilac diz que pode ver como os artistas e pintores
vão torcer o nariz ao ler sobre o assunto, já que para eles a foto somente
serve  como uma  arte  auxiliar,  como substituição  do  desenho  ou  do
modelo vivo. Segundo o cronista, os artistas acham que a fotografia é
acessível  a  todos,  pois  basta  apertar  um botão,  opinião  que ele  não
compartilha, pois

Há fotografia e fotografia. – assim como para o
esperto  Sganarello  de  Molière  havia  fagot  et

599 MOREL,  Marco;  BARROS,  Mariana  Monteiro  de.  Palavra,  imagem  e
poder.  Op. Cit., p. 73.
600 Idem, Ibidem.
601 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica.
In. Magia e Técnica, arte e política. op. cit., p.176. 
602 Idem, p.171.



fagot.  Há  uma  fotografia  que  qualquer  homem
pode praticar, - desde que disponha de duas lentes
convergentes,  de  uma  câmera  escura,  de  um
pouco de luz, de uma placa sensível. Mas há uma
outra  fotografia  que  requer  um  operador
inteligente, paciente, fino, dotado de bom gosto e
de educação artística;  e esta é a fotografia-arte,
que nem todos podem praticar.  A exposição do
Photo  Club demonstra  essa  verdade.  Há  ali
pequenos quadros que são legítimas criações de
arte. 603

Apesar da defesa ferrenha do cronista, naqueles anos o uso da
fotografia  para  fins  artísticos  era  bastante  restrito  e  foi  seu  papel
recreativo  e  informativo  que  a  popularizou.   A  grande  maioria  das
pessoas viu pela primeira vez uma fotografia panorâmica através das
páginas dos periódicos. E foi nesse ambiente que fotógrafos e demais
profissionais das artes gráficas - litógrafos, caricaturistas, desenhistas ou
pintores – encontraram trabalho e um meio de se fazer conhecer. Como
a velocidade era característica dos novos tempos, o profissional  que a
retratava   viu  seu  papel  ser  valorizado  e  tornou-se imprescindível.
Walter Benjamin percebeu e anotou essa importância  de quem ilustrava
os tempos modernos:   “Serviço de notícias e ociosidade. O folhetinista,
o repórter e o repórter fotográfico formam uma escala ascendente em
que a espera, o ‘estar a postos’ e o subseqüente ‘avançar’ tornam-se
cada vez mais importantes diante das outras atividades”604.  Consciente
dessa  importância  e  permanência  dos  novos  colegas,  Olavo  Bilac
escreveu em crônica uma análise bastante pertinente em que expôs como
a entrada dos profissionais e dos recursos gráficos causou impacto na
época:

Vem perto o dia em que soará para os escritores a
hora  do  irreparável  desastre  e  da  derradeira
desgraça.  Nós,  os  rabiscadores  de  artigos  e
notícias, já sentimos que nos falta o solo debaixo
dos  pés...um  exército  rival  vem  solapando  os
alicerces  em  que  até  agora  assentava  a  nossa

603 BILAC, Olavo. Crônica.Gazeta de Notícia. Rio de Janeiro,16/07/1905.  In:
DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas.v.1. op. cit., p.727
604 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit.,p.841.



supremacia:  é  o  exército  dos  desenhistas,  dos
caricaturistas  e  dos  ilustradores.  O  lápis
destronará a pena: ceci tuerá cela. O público tem
pressa.  A  vida  hoje,  vertiginosa  e  febril,  não
admite  leituras  demoradas  nem  reflexões
profundas. (...) Já ninguém mais lê artigos. Todos
os jornais abrem espaço às ilustrações copiosas,
que  (***)  pelos  olhos  da  gente  com  uma
insistência assombrosa. As legendas são curtas e
incisivas: toda a explicação vem da gravura, que
conta  conflitos  e  mortes,  casos  alegres  e  casos
tristes.605

Bilac  continuou  a  crônica  no  mesmo  tom  alarmista  e, numa
espécie de defesa, ressaltou que pelo menos a partir desse momento não
mais ficariam registradas as tolices que escrevia, pela “razão única e
simples que nada mais  se escreverá”.   Ainda que um entusiasta  das
novidades,  o  cronista  também  se  espantava  com  elas  e  mesmo  as
criticava, como em crônica de 1894 – escrita pois antes da invenção do
cinema – em que diz que tremeu quando nasceu o fonógrafo já que a
partir de então se poderia reproduzir a voz de uma pessoa morta e ao
mesmo tempo olhar para sua fotografia, o que seria uma “profanação
sem nome”.  

O impacto da chegada da reprodução técnica do som é estudado
por  Walter  Benjamin,  que  afirma  que  não  “não  somente  podia
transformar em seus objetos a totalidade das obras de arte tradicionais,
submetendo-as a transformações profundas, como conquistar para si um
lugar próprio entre os procedimentos artísticos.”606 É normal, pois, que
surpreendesse  quem vivia  uma descoberta  com tamanho poder.   Na
mesma crônica bilaquiana,  vemos que segue anunciando o kitetoscópio,
uma espécie de caixa na qual podem ser vistas por um orifício imagens
filmadas vistas no seu interior, o “movimento fotografado! Que horror!”
Para  Bilac, é por demais impressionante pensar na ideia de que será
possível mover uma manivela e ver uma pessoa como se estivesse viva,

605 BILAC, Olavo . Crônica. Gazeta de Notícia. Rio de Janeiro,13/01/1901.  In:
DIMAS, Antônio.  Bilac, o Jornalista:  crônicas.v.1. op. cit., p.395. A marca
[***]  foi utilizada pelo professor Dimas, ao transcrever a crônica, quando o
texto estava ilegível no original. 
606 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica.
In. Magia e Técnica, arte e política. op. cit., p.167.



podendo essa ação ser repetida ao infinito, durante uma, durante cem
horas, cem semanas, cem anos!”607

Continuando  o  texto,lemos  que  diz  não  se  espantar  com  a
invenção do telefone, pois nada impressionava quem já tinha visto o
telégrafo. Tal afirmação ressalta como a palavra não era tão poderosa,
ou mesmo temida, como a imagem para aquelas pessoas que viravam o
século rodeadas por tantas e tão incríveis invenções. Afinal, “em geral,
só compreendemos bem e só bem o que vemos, e o que nos entra pelos
olhos sempre é mais facilmente apreendido do que o que nos entra pelos
ouvidos”608, como tão acertadamente ponderou Bilac no momento que a
era  da  imagem  nascia. Imagine-se,  então,  como  foi  impactante  na
cultura mundial e local o surgimento do cinema.  

Meio ano depois do cronista ter expressado seu espanto com a
imagem  em  movimento,  os  irmãos  Auguste  e  Louis  Jean Lumière
promoveram a primeira projeção pública do cinematógrafo em 28 de
setembro de 1895. E, três meses depois, já contavam com um público
curioso e pagante para assistir, em um café na região mais importante da
moderna Paris, a uma sessão que incluía dez filmes, todos curtíssimos
com seus cerca de 60 minutos, entre os quais os famosos A Chegada de
um Trem na Estação e A Saída dos Trabalhadores da Fábrica Lumière
em Lyon, que foi o primeiro filme exibido no Brasil, apenas meio ano
depois609.  De Paris para os outros países, como tantas outra modas e
costumes, o cinema rapidamente se estabeleceu pelo mundo afora. 

Em 8 de julho de 1896 foi  exibida a primeira  sessão pública
cinematográfica  brasileira:  num  local  improvisado  denominado
Cinematographo  Parisiense  eutilizando  um  aparelho  chamado
Omniographo, que funcionava como um projetor de imagens animadas
através de uma série de fotografias. Com o sucesso da exibição, já em
1897 o o empresário italiano Pascoal Segreto inaugura a primeira sala
fixa do Rio de Janeiro, junto com José Roberto Cunha Salles. E, no ano
seguinte,  o  irmão  de  Pascoal,  Afonso  Segreto,  inova uma vez  mais
quando em sua chegada da Europa registra com uma câmera Lumièr
algumas  imagens  da  Baía  de  Guanabara.  Nasce  assim  o cinema
607 BILAC, Olavo .Crônica. Gazeta de Notícia. Rio de Janeiro,17/12/1894  In:
DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas.v.1. op. cit., p.143.
608 BILAC, Olavo. Diário do Rio. Correio Paulistano. São Paulo, 20/04/1908.
In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.2. op. cit., p.160
609 BERNADET, Jean Claude.  Historiografia clássica do cinema brasileiro:
metodologia e pedagogia. 3 ed. São Paulo: Annablume, 2004, pp. 24-25.



brasileiro. A partir desse momento os irmãos Segreto passam a filmar
imagens  dos  acontecimentos  cívicos,  cerimônias,  festa  públicas,
acontecimentos  importantes  e  aspectos  da  cidade,  tornando-se
praticamente os únicos produtores de cinema do país até 1903.610

São os filmes estrangeiros, entretanto, que aparecem em maior
número e encantam a platéia, que pela primeira vez via o mundo em
movimento.  A  partir  de  1907,  com o  aumento  do  fornecimento  de
energia no país,  abrem-se dezenas de salas no Rio e em São Paulo.
Segundo relato de Olavo Bilac, nas Páscoa de 1908 a cidade já contava
com  cinqüenta ou sessenta cinematógrafos,  que nessa ocasião faziam
uma concorrência “tremenda” à igreja, ao exibir em vinte minutos toda a
vida de Jesus com a fita Drama da Paixão. “Só o cinematógrafo”, diz
ele,  “invenção  maravilhosa,  com  o  seu  movimento,  com  as  suas
mutações rápidas de cenário e de ação, com a intensidade da sua vida
palpitante, pode dar a impressão integral e perfeita dessa poesia.”.  O
hábito de ir  ao cinema já estava totalmente integrado à vida carioca
menos  de  uma  década  após  sua  chegada,  quando  “  a  mania
cinematográfica invadiu  todos  os teatros  e  tomou conta  de  todas  as
paredes e de todos os andaimes em que é possível  estirar  um vasto
quadrado de pano branco.”611

Essa mania urbana tornou a obra de arte reprodutível em larga
escala, sendo mesmo determinada por essa característica e modificando
sua relação com o público como nos explica Walter Benjamin, quem
afirma categoricamente que a arte que era “retrógrada diante de Picasso,
ela  se torna progressista  diante de Chaplin.612  Enquanto um quadro
permite a contemplação estática e por um tempo infinito, o filme por
trazer  imagens  em  movimento  torna  a  reflexão  quase  instantânea,
exigindo uma atenção especialmente aguda, provocando um efeito de
choque  e  correspondendo  “a  metamorfoses  profundas  do  aparelho
perceptivo,  como  as  que  experimenta  o  passante,  numa  escala

610 VIANY, Alex. Introdução ao cinema brasileiro. Rio de Janeiro: Alhambra-
Embrafilme, 1987,pp.33-37.
611 BILAC,  Olavo.  Crônica.  Kosmos. Rio de Janeiro, setembro de 1907. In:
DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.2. op. cit., p.388
612 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica.
In. Magia e Técnica, arte e política. op. cit., p.187 - O pensador chega mesmo
a afirmar que todas as pessoas já podem reivindicar o direito  a ser filmado,
antecipando  em  muitas  décadas  o  fenômeno  dos  vídeos pessoais  que  são
postados na internet.



individual,  quando  enfrenta  o  tráfego”613.  E,   por  ser  uma  criação
coletiva,  torna a refuncionalização da arte ainda mais visível e serve
para  auxiliar  as  pessoas  a  viverem  as  novas  percepções  e  reações
exigidas pelo aparato técnico, sendo essa mesmo sua tarefa histórica.
Como explica o pensador alemão, 

Uma  das  funções  sociais  mais  importantes  do
cinema é criar um equilíbrio entre o homem e o
aparelho. O cinema não realiza essa tarefa apenas
pelo modo com que o homem se representa diante
do  aparelho,  mas  pelo  modo  com  que  ele
representa  o  mundo,  graças  a  esse  aparelho.
Através  de  seus  grandes  planos,  de  sua  ênfase
sobre os pormenores ocultos dos objetos que nos
são  familiares,  e  de  sua  investigação  nos
ambientes mais vulgares sob a direção genial da
objetiva,  o  cinema  faz-nos  vislumbrar,  por  um
lado,  os  mil  condicionamentos  que  determinam
nossa  existência,  e  por  outro  assegura-nos  um
grande e insuspeitado espaço de liberdade.614

Com tamanho impacto na vida das pessoas, o cinema logo passou
de uma curiosidade para um hábito urbano e moderno, propiciando uma
experiência  nova  a  um  grande  público.  Mais  do  que  um  aparelho
moderno, que podia unir todas as inovações tecnológicas, o cinema era
mesmo uma síntese da modernidade, apresentando “tecnologia mediada
por  estimulação  visual  e  cognitiva;  a  representação da  realidade
possibilitada  pela  tecnologia;  e  um procedimento  urbano,  comercial,
produzido em massa e definido como captura do movimento contínuo”.
615Tais  características  parecem  ser  o  segredo  do  sucesso  da  nova
invenção e o aumento do número de estabelecimento e das sessões fez
com que o custo fosse barateado, ir ao cinema se tornando então um
programa popular e divertido. Bilac diz que sempre bendiz a invenção
quando observa as famílias de operários que encontram nos domingos à
noite “o palácio encantado da Ilusão e da Ventura”, lugar onde podem

613 Idem, p. 192.
614 Idem, p.189.
615 CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa (orgs). O cinema e a invenção da
vida moderna. Trad. Regina Thompson. 2. Ed. São Paulo: Cosac Naify, 2004,
p.27.



“comprar  por  quinhentos  réis,  alguns  minutos  de  divertimentoe de
sonho...616”.   As casas proliferaram e fizeram a “delícia dos cariocas”,
como  relatou  em  outro  texto  que  mesclou  deslumbramento  com
estupefação.

Dezoito cinematógrafos! Já foi feita a estatística.
São  dezoito  e,  na  polícia,  aguardam  despacho
outros  tantos  requerimentos  de  cidadãos  que
pretendem explorar o mesmo gênero de negócio.
Funcionando já há dezoito – dúzia e meia. Só a
Avenida possui  quatro.  E cada bairro  da cidade
possui  pelo  menos  um;  (...)  e,  assim  que  se
construir  o  elevador  elétrico  para  o  Pão  de
Açúcar, logo um empresário instalará um aparelho
Pathé ou Lumière no alto da majestosa atalaia da
barra. 617

A novidade  trazia  o  mundo  para  dentro  de  uma  sala  escura,
misturando  na  tela  “ruas,  miseráveis,  políticos,  atrizes,  loucuras,
pagodes, agonias, divórcios, fomes, festas, triunfos, derrotas, um bando
de gente, a cidade inteira, uma torrente humana”, como descreve João
do Rio mostrando como a profusão de informações refletia mesmo no
texto. Para deixar ainda mais perplexos aqueles primeiros espectadores,
alguns filmes traziam músicos populares, que dublavam ao vivo assim
que começava a exibição, enquanto em outros até mesmo uma orquestra
era contratada para embalar a fita. Ou seja, cinema propriamente mudo
não existia.618 E, também, usava-se em larga escala o recurso de inserir
quadros com frases, as quais são alvo da crítica de Bilac por denegrir a
“última  flor  de láscio”,   já  que  os  empresários  mandavam fazer  na
Europa, ou de lá já traziam prontas, os parcos textos que, segundo o
jornalista, vêm “escritos numa língua fantástica, que é uma mistura de
todas as línguas que se falam no mundo”619, submetendo a martírios os

616 BILAC, Olavo. Diário do Rio. Correio Paulistano. São Paulo, 20/04/1908.
In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.2. op. cit., p.137-138.
617 BILAC, Olavo. Crônica. Gazeta de Notícia. Rio de Janeiro, 3/11/1907. In:
DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.1. op. cit., p.846
618 GOMES, Paulo Emilio Salles. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, p. 50.
619 BILAC, Olavo. Diário do Rio. Correio Paulistano. São Paulo, 13/04/1908.
In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.2. op. cit., p.155



expectadores, que se deparam com traduções como “A bela ao bosque
dormiente!”  para  a  conhecida  história  infantil.  Esse  “crime  dos
cinematógrafos”, entretanto, não impediu que se tornasse o meio ideal
para expressar a vida urbana moderna, despertando interesse de artistas,
escritores e público em geral.  

Numa época de ritmo acelerado, aparece o cinema apresentando o
tempo como sua matéria narrativa620. Ao ser uma invenção que entrava
em consonância com o ritmo acelerado, os modos de reprodução e de
produção  industrial  dos  tempos  modernos,  torna-se  mesmo  um
renovador da escrita, fazendo com que o texto literário e, sobretudo, o
jornalístico,  tente  se  adequar  à  nova  linguagem.  Tal  influência
possibilitou  que  a própria  escrita  fosse  repensada, fazendo com que
fosse mais adaptada ao que João do Rio tão acertadamente intitulou de
‘cinematographo de letras’621. É um momento em que o país se volta
para a imagem como a grande coqueluche, ‘retratando’ a modernidade
através  da  fotografia  e  do  cinema.  É  a  tecnologia  a serviço  das
‘representações’ do real. E, sendo o grande momento para a realidade,
atinge o jornalismo de forma cabal.

Ao refletir sobre essas influências, Olavo Bilac deixou um texto
surpreendente, que ao mesmo tempo que mostra  seu lado visionário,
também ressalta sua apurada veia jornalística.  Em tom quase profético,
escreve crônica na qual vislumbrou algo que somente cinqüenta anos
depois se faria realidade no país: o telejornalismo. “É provável que o
jornal-modelo do Século Vinte seja um imenso animatógrafo, por cuja
tela vasta passem reproduzidas instantaneamente todos os incidentes da
vida quotidiana”, afirma categoricamente. E mesmo se antecipa aos que
o criticarão dizendo que somente ilustrações “não poderão doutrinar as
massas  nem  fazer  uma  propaganda  eficaz  desta  ou  daquela  ideia
política”, pois para ele não só os ilustradores se dividirão em grupos
para defender e representar as diferentes correntes, como “nada impede
que  seja  anexado  ao  animatógrafo  um gramofone  de  voz  torturosa,

620 SARLO,  Beatriz.  Siete  ensayos sobre Walter  Benjamin.  Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económica, 2000, p.60.
621 FIGUEIREDO,  Vera  Lúcia  Follain  de.  Mercado  editorial  e  cinema:  a
literaturanos  bastidores.  In:  Revista  Semear -  Revista  da  Cátedra  Padre
Antônio Vieira deEstudos Portugueses), nº 09. Rio de Janeiro: Editora PUC,
2004, p. 2



encarregado de berrar ao céu e à terra o comentário, grave ou picante,
das fotografias622. 

Dois  anos  depois,  ao  ler  sobre  a  invenção  de  dois  físicos
franceses, que haviam unido o fonógrafo com o cinematógrafo, fazendo
com que a imagem e o som sejam sincronicamente apresentados “sobre
uma tela branca”, retoma ao tema para afirmar que tal invento, chamado
de  cronofono,  vai  “revolucionar  a  indústria  da  imprensa  diária  e
periódica”. Observações de intelectual conectado com seu tempo e  que
vislumbrava  o  quanto  as  novas  tecnologias  podiam  mudar  diversos
aspectos  da  vida  nacional,  entre  os  quais  o  da  profissão  que  muito
ajudara  a  desenvolver  e  que  escolhera  para  si.  Da  pena  do  Bilac
jornalista e das prateleiras da Biblioteca Nacional aparece esta síntese do
momento que o Brasil vivia naqueles tempos modernos: 

Talvez o jornal  futuro seja uma aplicação desta
descoberta... A atividade humana aumenta, numa
progressão  pasmosa.  Já os  homens de hoje  são
forçados a pensar e a executar, em um minuto, o
que os seus avós pensavam e executavam em uma
hora. A vida moderna é feita de relâmpagos no
cérebro, e de rufos de febre no sangue.  O livro
está morrendo, justamente porque já pouca gente
pode consagrar um dia todo, ou ainda uma hora
toda, à leitura de cem páginas impressas sobre o
mesmo assunto.  Talvez  o jornal  futuro  — para
atender à pressa, à ansiedade, à exigência furiosa
de  informações  completas,  instantâneas  e
multiplicadas — seja um jornal falado, e ilustrado
com projeções animatográficas,  dando,  a um só
tempo,  a  impressão  auditiva  e  visual  dos
acontecimentos, dos desastres, das catástrofes, das
festas, de todas as cenas alegres ou tristes, sérias
ou  fúteis,  desta  interminável  e  complicada
comédia,  que  vivemos  a  representar  no  imenso
tablado do planeta... 623

622 Idem,  BILAC,  Olavo  . Crônica.  Gazeta  de  Notícia.  Rio  de
Janeiro,13/01/1901.  In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas.v.1. op.
cit., p.395
623 BILAC, Olavo.  Chronica.  Kosmos. Rio de Janeiro: janeiro de 1904 – In:
SCHERER, Marta E. G. Imprensa e Belle Époque- Olavo Bilac, o jornalismo
e suas histórias. Ed. Unisul: Palhoça,SC, 2012, p. 163.



1.11 PAPEL  DE  HISTORIADOR  DE  SEMANAS!  –  CRÔNICA,
EXPERIÊNCIA TEXTUAL DA MODERNIDADE

Os noticiarias registram; os cronistas comentam.
O noticiarista retira da mina a ganga de quartzo
em que o ouro dorme, sem brilho e sem préstimo;
o  cronista  separa  o  metal  precioso  da  matéria
bruta que o abriga, e faz esplender ao sol a pepita
rutilante. Naquela notícia e naquela razão há um
lindo pedaço de ouro, que convém aproveitar...624

Com essas poucas palavras Olavo Bilac mostra de forma clara
como desempenha sua função de cronista, atividade da qual fala com a
propriedade  de  quem  escreveu  para  jornais  por  mais  de  20  anos.
Comentar as notícias, trazê-las para perto do leitor, conversar com ele,
expor opiniões pessoais, olhar atentamente a realidade mais concreta e –
com e através dela - escrever um texto: são essas as tarefas diárias do
cronista.  O texto desde seu princípio tornou-se a forma mais adequada
para que se anotassem as impressões cotidianas da cidade, por inúmeras
razões: liga o passado, que está presente na forma e no conteúdo, ao
presente, com seu registro do já; não exige homogeneidade temática dos
seus autores, justo pelo contrário; perpassa a literatura e a reportagem;
fixa-se na fronteira entre a ‘mercadoria’ e a ‘arte’, entre o jornal e o
livro.  É  de  fundamental  importância  também  seu  papel  como
renovadora  da  linguagem empolada  que  vigorava  na  imprensa  e  na
literatura do século XIX, tornando-se uma escrita dos novos tempos,
uma “coisa moderna no jornalismo e  na literatura,  pois  participa  de
ambos”, como afirmou o crítico literário José Veríssimo625.

Foram nas crônicas escritas no ‘calor da hora’ que os jornalistas
da  virada  do  século  revelaram  como  em  nenhum  outro  texto  suas
impressões sobre as mudanças pelas quais passava a sociedade E foi
nesses  textos  jornalísticos  que  experimentaram  novas  formas  de
linguagem,  deixando  de  lado  a  ‘arte  pela  arte’  para escrever  e  se
inscrever  na história.  Na rés-do-chão é possível  treinar  as diferentes

624 DIMAS, Antonio (Org.). Vossa Insolência: Op. Cit.,p; 233. 
625VERÌSSIMO, José.  Últimos estudos de literatura brasileira:7ª série. Belo
horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1979, p.127.



formas de narrativa, local onde escritores consagrados escrevem ao lado
de novatos, num verdadeiro “espaço vale-tudo”.  626 Nos textos escritos
por  esses  jornalistas  contadores  de  história,  a  combinação  de
objetividade  e  subjetividade,  ficção  e  história,  ação  e  imaginação
fundem-se de um modo moderno.

Pois ao ser a modernidade múltipla, polifacetada, contraditória,
descontínua, como experiência vital,  ela pressupõe mais de um olhar,
mais de um fazer, mais de um viver - eis que a crônica aparece como
expressão dessa  postura,  e  também como  sua conseqüência.   Como
gênero  moderno  que  é,  a  crônica  forneceu  espaço  para  se  pensar  a
modernidade como paradoxo, uma vez que é simultaneamente inclusa e
estranha  aos  sujeitos  que  a  criam.  O  uso  primeiro  dessa  múltipla
escritura de forma contundente leva os escritores a refletir, como Ruben
Darío, em seu Canto de Vida y Esperanza, que “Yo soy aquel que ayer
no  más  decía/  el  verso  azul  y  la  canción  profana  (...)  y  muy  siglo
dieciocho  y  muy  antiguo  y  muy  moderno;  audaz,  cosmopolita;  con
Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinitas”.627

Entre  as  tantas  transformações  surgidas  nesse  conturbado  e
contraditório mundo moderno, inscreveu-se a imprensa e nela o mais
novo gênero literário difundido e aceito, constituindo-se um texto que
condensa  na  letra  o  tempo  vivido,  sendo  construção  e  também
interpretação  do  real.  Nas  palavras  de  Raúl  Antelo,  "volúvel  e
heterogênea, a crônica, enquanto gênero, não deveria ser vista como um
repertório de invariantes formais ou temáticas,  mas como um campo
estruturado de tensões simbólicas e imaginárias, históricas e estéticas”628.
Esse campo encontrou terreno fértil nas páginas periódicas e transforma
os acontecimentos diários na sua matéria-prima privilegiada, fazendo do
imponderável do cotidiano material de trabalho e, "de repente, naquela
linguagem volátil, se encontrava terra-a-terra com a poesia cotidiana"629.
Eça  de  Queirós,  que  publicava  crônicas  em  Portugal  e  no  Brasil,

626 MEYER, Marlyse. Folhetim. Op. Cit.,, p.57
627 Citado por: ZANETTI,  Susana.  O intelectual modernista como artista:
Rubén Darío. Revista Tempo Social,  v. 19,  n. 1. p.4
628ANTELO, Raúl.  João do Rio = Salomé.  In: CANDIDO, Antonio (et al).  A
crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil, op.cit., p.
155. 
629 ARRIGUCCI Jr. Davi.In: BRAGA, Rubem. Os melhores contos de Rubem
Braga. São Paulo: Global, 1985, p.5.



simultaneamente e por quase duas décadas, deixou bonito testemunho
de como entendia e sentia o texto:

A  crônica  é  como  que  a  conversa  íntima,
indolente,  desleixada,  do  jornal  com  os  que  o
lêem:  conta mil  coisas,  sem sistema,  sem nexo,
espalha-se  livremente  pela  natureza,  pela  vida,
pela  literatura,  pela  cidade;  fala  das  festas,  dos
bailes,  dos  teatros,  dos  enfeites,  fala  em  tudo
baixinho,  como  quando  se  faz  um  serão  ao
braseiro, ou como no Verão, no campo, quando o
ar  está  triste.  Ela  sabe  anedotas,  segredos,
histórias  de  amor,  crimes  terríveis;  espreita,
porque não lhe fica mal espreitar. Olha para tudo,
umas vezes melancolicamente,  como faz a Lua,
outras  vezes alegre e robustamente,  como faz o
Sol;  a crônica tem uma doidice jovial,  tem um
estouvamento delicioso.  630

A crônica  impressa  teve  suas  origens  no  folhetim  francês  do
início do século XIX, quando ocupava o rodapé dos jornais e tinha como
objetivo dar um pouco de entretenimento leve aos leitores, assim como
oferecer romances em capítulos, costume importado para o Brasil pelo
Jornal do Commércio, em 1830. Sob o título de "Variedades", na seção
eram  publicados  conteúdos  diversos,  matérias  traduzidas,  resenhas,
histórias,  poesias  e  até  piadas.  A  data  de  23  de  maio  de  1836   é
considerada por Marlyse Meyer631 como um marco na nossa imprensa,
já que nessa ocasião ocorreu o lançamento do periódico  O Chronista,
abrindo um espaço jornalístico para a criação livre e descompromissada,
que na França recebia a denominação de feuilleton.

Desde o início le feuilleton tem número e endereço certo: o rez-
de-chaussè – rés-do-chão, rodapé – geralmente da primeira página. Com
o objetivo de levar diversão aos leitores em uma época de forte censura
do governo de Napoleão Bonaparte, o espaço constituiu-se como uma
verdadeira caixa de bufarinheiro, para relembrar a imagem projetada por

630 QUEIRÓS, Eça de.  Páginas de Jornalismo.  O Distrito de Évora.(1867).
Porto: Lello & Irmão, 1981, p. 7.
631 MEYER, Marlyse.  Voláteis e versáteis. De variedades e folhetins se fez a
chronica. In: CANDIDO, A. et al.  A crônica: o gênero, sua fixação e suas
transformações no Brasil, op.cit., p.100



Olavo Bilac, que também definia o texto como “ uma manta de retalhos
que se cosia aos sábados”, lembrando que os cronistas de seu tempo
passavam da  “morte  para  as  eleições”  como  acrobatas da  escrita632.
“Nele se contam piadas, se fala de crimes e de monstros, se propõem
charadas,  se  oferecem  receitas  de  cozinha  ou  de  beleza;  aberto  às
novidades, nele se criticam as últimas peças, os livros recém-saídos – o
esboço do Caderno B, em suma”633, explica Mayer em seu O Folhetim,
livro definitivo sobre o gênero. A autora também afirma que “tudo que o
que haverá de constituir a crônica brasileira já é, desde sua origem, a
vocação primeira deste espaço geográfico do jornal”. Era o embrião da
crônica, gênero cuja data exata do nascimento deu o que pensar a um
dos seus mestres, Machado de Assis, que a chamava “frutinha do nosso
tempo”: 

Não posso dizer positivamente em que ano nasceu
a crônica; mas há toda possibilidade de crer que é
coetânea  das  primeiras  duas  vizinhas.  Essas
vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à
porta  para  debicar  os  sucessos  do  dia.
Provavelmente começaram a lastimar-se do calor.
Uma dizia que não pudera comer ao jantar, outra
que tinha a camisa mais ensopada do que as ervas
que  comera.  Passar  das  ervas  às  plantações  do
morador fronteiro, e logo às tropelias amatórias do
dito morador,  e ao resto, era a coisa mais fácil,
mais natural e possível do mundo. Eis a origem da
crônica.634

No  momento  que  Machado  de  Assis  escrevia  esse  texto,
novembro de 1877, a  crônica já se consolidava com as feições que
ainda hoje a marcam, apesar de mal ter nascido. A crônica brasileira
surgiu na segunda metade do século XIX, como aponta Davi Arrigucci
(1987, pp 56-57), tratando de temas vários e com ênfase na vida urbana
moderna. Nos anos de 1854 e 1855 José de Alencar publicava textos –
que por essa época ainda se chamava folhetim – na seção Ao correr da

632 SIMÕES JR, Álvaro Santos (Org.). Registro. Op. Cit., p. 23.  
633 MEYER, Marlyse. Folhetim. Op. Cit.,, pp.57-58.
634 ASSIS,  Macahdo.  O  ofício  do  cronista.  In:  CHALHOUB,  Sidney  (et
al). História  em  cousas  miúdas:capítulos  de  história  social  da  crônica  no
Brasil. Campinas: Ed. da UNICAMP, 2005, p.9.



pena, do  Correio Mercantil. Alencar, que afirmava ser essa a arte de
“dizer tudo não dizendo nada”, foi seguido no ofício por outros autores
românticos como Joaquim Manuel de Macedo e França Jr. E, a partir de
de 1859, Machado de Assis contribuiu em diversos jornais e revistas
com seu texto que unia o útil ao fútil, transformando-se em “um triste
escriba de cousas miúdas”, um expoente na laboriosa tarefa de “catar o
mínimo e o  escondido”.  E,  ao comentar  o folhetim e o  folhetinista,
discorreu sobre as características da crônica:

O folhetim  nasceu  do  jornal,  o  folhetinista  por
conseqüência do jornalista. Esta última 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, consociado 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  assinada  entre  o  jornalista  e  o
folhetinista. Daquele cai sobre este a luz séria e
vigorosa,  a  reflexão  calma,  a  observação
profunda.  Pelo  que  toca  ao  devaneio,  à
leviandade, está tudo tão encarnado no folhetinista
mesmo;  o  capital  próprio.  O  folhetinista,  na
sociedade,  ocupa  o  lugar  do  colibri  na  esfera
vegetal;  solta,  esvoaça,  brinca,  tremula,  paira  e
espaneja-se  sobre  todos  os  caules  suculentos,
sobre todas as seivas vigorosas. 635

Este  colibri  é  o  mesmo  escritor  que  Balzac  cita  em  Os
Jornalistas,  monografia  da imprensa parisiense publicada em 1843 e
nada otimista sobre a profissão, que aponta que o texto do folhetinista
deve ter “infalibilidade do almanaque, a leveza da renda, e decorar com
um  cortinado  o  vestido  do  jornal  todas  as  segundas-feiras”636.  Os
herdeiros desse grupo apontado pelo autor da Comédia Humana são os
nossos cronistas, que utilizam da leveza, mas também da ironia e da
sagacidade,  para  fazer  um  texto  que  traz  a  diversidade  em  sua

635 Citado por: COUTINHO, Afrânio. A Literatura no Brasil,  op.cit., p.109.
636 BALZAC, Honoré. Os jornalistas. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999, pp.97-99.



constituição. Ao lado das notícias, dos artigos de fundo, das ilustrações
e dos anúncios, o texto em crônica transforma a matéria cotidiana com
toques de informalidade, inteligência e leveza.  Sucessor de Machado de
Assis na Gazeta de Notícias, Olavo Bilac deixou diversas observações
sobre  o  ofício.  Se  uns  dias  sua  escrita  veste  a  “leve  roupagem da
Fantasia  amável”,  como  queria  Balzac,  em  outros  sangra  ironia,
desmancha-se em lágrimas e sempre abre-se “em sorrisos celebrando a
alegria de viver e amar”637, explica Bilac ao inaugurar sua coluna no O
Estado de S. Paulo. 

Um texto que se adequou de tal forma à demanda do período que
"até se poderia dizer que sob vários aspectos é um gênero brasileiro,
pela naturalidade que se aclimatou aqui e a originalidade com que aqui
se desenvolveu”, como afirma o crítico Antonio Candido638, resultou no
formato ideal para o registro do calor da hora, dos fatos corriqueiros,
driblando seu caráter  efêmero e breve.    Se no início  oscilava entre
ficção e realidade, em pouco tempo assentou seu lugar nos jornais e
revistas,  tendo  como  elemento  preponderante  a  adesão  aos
acontecimentos diários. Uma maior preocupação estilística com o texto
é uma das marca que a faz diferenciar-se dos demais gêneros.  Como as
outras  narrativas  jornalísticas,  também na  pauta  da crônica  estão  os
assuntos ligados ao cotidiano, porém com a grande diferença da forte
presença  do  narrador,  que  comenta  os  assuntos.  Como explica  José
Marques de Melo, uma das principais característica da crônica é  “a
feição de relato poético do real, situado na fronteira entre a informação
de  atualidade  e  a  narração  literária”639.  É  assim que  na  crônica,  ao
contrário da matéria noticiosa, sua vizinha da coluna ao lado, a realidade
chega ao leitor ainda mais transfigurada pelo olhar subjetivo do escritor,
tornando-se um texto essencialmente impressionista. 

É  no antológico ensaio de Candido intitulado A vida ao rés-do-
chão que encontramos a melhor tentativa de entender esse gênero tão
controverso.  Tendo  como  característica  o  fato  de  “ajustar-se  à
sensibilidade de todo o dia (...) por meio dos assuntos, da composição
aparentemente  solta,  do  ar  de  coisa  sem  necessidade que  costuma
637 BILAC, Olavo. Diário do Rio.O Estado de S. Paulo. São Paulo, 03/10/1897.
In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.2. op. cit., p.227
638 CANDIDO, A. A vida ao rés-do-chão.In: CANDIDO, A. et al. A crônica: o
gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil, op.cit., p.15.
639MARQUES DE MELO,  José.  A Opinião no Jornalismo Brasileiro.  Op.
Cit., p.111.



assumir”640, trata literariamente de temas jornalísticos. Dar cor a temas
cinzentos pode parecer tarefa fácil,  mas não o é, requer  domínio da
escrita  e sensibilidade de olhar,  que fazem com a arte  de extrair  do
cotidiano a novidade, a poesia, o humor e a crítica sejam de agradável
leitura.  A tentativa de definir  o que é, afinal,  a crônica,  tampouco é
tarefa fácil e parece mesmo ser impossível, ou no mínimo controversa.
São  os  próprios  artistas  do  texto  que  falam  do  gênero  para  tentar
explicá-la: 

Da crônica se poderia dizer o que disse Mário de
Andrade a respeito do conto:  é tudo aquilo  que
chamamos de crônica. Quase tudo, de fato, cabe
nesse  rótulo  ecumênico,  da  pequena  peça  de
ficção ao poema em prosa, passando pela reflexão
acerca de miudezas do cotidiano. A própria falta
de assunto, volta e meia, vira assunto. O cronista,
escreveu Carlos Drummond de Andrade, mestre
também  nessa  arte,  é  alguém  que  "tem  ar  de
remexer  numa caixa  de  guardados,  ou antes  de
perdidos". Com seu agridoce bom humor, Rubem
Braga,  o  maior  dos  cronistas  brasileiros,
respondeu certa vez a alguém que lhe pedira uma
definição  do  gênero:  "Quando  não  é  aguda,  é
crônica.  (...)"Uma  coisa  é  certa",  escreveu
Vinicius  de Moraes:  "o  público  não  dispensa  a
crônica,  e  o  cronista  afirma-se  cada  vez  mais
como  o  cafezinho  quente  seguido  de  um  bom
cigarro, que tanto prazer dão depois que se come."
641

Para  Bilac,  como  já  foi  dito,  é  a  “poeira  tênue  da  história”,
expressão alcunhada pelo escritor francês Jules Lemaitre e da qual o
brasileiro se apropria. Nada modesto em sua relação com o ofício que
exercia,  “apesar  da  sua  futilidade  crônica”,  Bilac  acreditava  que  o
640 CANDIDO, A. A vida ao rés-do-chão.In: CANDIDO, A. et al. A crônica: o
gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil, op.cit., p.13.

641 WENECK,  Humberto.  Um gênero  tipicamente brasileiro.  In:  WENECK,
Humberto (Org). Boa companhia: crônicas. São Paulo: Companhia das Letras,
2005. p. 7 



cronista “é capaz de ver claramente onde todo o mundo confessa que
não vê nada” e puxa para si a tarefa de, em assuntos da cidade, “por o
dedo hábil na ferida, e dizer qual é a modéstia, e generosamente indicar
qual  o  remédio  que  se  faz  necessário”642.  A  pesquisadora  Beatriz
Resende também aborda essa questão do texto que aponta um fato do
cotidiano e o expressa em fragmento, em texto que defende a crônica
como  elemento  moderno  e  enfatiza  o  fato  de  que  “o  susto  da
modernidade já se dera irreversivelmente no final do século XIX”. 

Esse papel de destacar um tema,  uma cena, um
caso  individual,  uma  posição  política,  expressa
num  ato  do  cotidiano,  e  apresentá-lo  em  seu
aspecto  fragmentado,  aproximando-o  o  mais
possível  do  grande  público,  é  assumido  na
literatura pré-modernista pela crônica. Não é pela
fidelidade – nem sempre o texto preocupa-se em
ser fiel, tomando tons emprestados do conto – ou
pelo  realismo que  a  crônica  se  aproxima  do
cotidiano,  mas  por  essa  propriedade  de,  pelo
flagrante, pelo recorte, captar e tornar próximo o
semelhante.643

Ao nascer ligada à grande imprensa e comentar a vida urbana
nascente, a crônica se incorporou aos hábitos dos brasileiros de forma
significativa,  lembrando  que  também  era  lida  em  voz alta  com
freqüência, um costume que está em sua raiz. Antes de ser rodapé de
jornal, a crônica “era uma forma de informação oral, transmitida por um
nouvelliste, em cima do pequeno palanque, nas ruas da cidade”, como
explica Marlise Mayer.  Traz no seu seio  a marca da oralidade e do
diálogo com o público, que interagia com aqueles narradores de então,
que por sua vez modificavam as histórias dependendo da audiência. “O
público tinha, portanto, papel ativo na confecção dessas notícias, de tal
modo que a informação feita para ele não se fazia também sem ele, era o
fruto de um diálogo, em suma”. 644

642 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 14/08/1898–
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  
643 RESENDE, Beatriz.  A Representação do Rio de Janeiro nas Crônicas de
Lima  Barreto.  In:  CARVALHO,  José  Murilo  de  (et  al).  Sobre  o  Pré-
modernismo. Op. Cit., p. 110.
644 MEYER, Marlyse. Folhetim. Op. Cit.,, p.101.



Essas crônicas narradas foram comuns na história da civilização,
desde a Grécia antiga, passando pela Idade Média até chegar a era de
Guttemberg.  Abordando  viagens,  acontecimentos  locais  ou  dando
notícias  de  terras  longínquas,  usavam  de  uma  “linguagem  que,
aperfeiçoada, é a do jornalismo moderno”645.  E o que são os jornalistas,
senão contadores de histórias? A resposta é dada por Nelson Traquina,
quando  afirma  que  “os  jornalistas  vêem  os  acontecimentos  como
‘estórias e as notícias são construídas como ‘estorias’, como narrativas,
que não estão isoladas de ‘estórias´e narrativas passadas”646, concluindo
que “poder-ia-se dizer que os jornalistas são modernos contadores de
‘estórias’  da  sociedade  contemporânea,  parte  de  uma tradição  mais
longa que contar ‘estórias’.” E é essa tradição que Walter Benjamin tão
bem analisa e em seu ensaio  O Narrador,   texto em que desdobra a
questão do tempo na narrativa moderna.

Ao  ser  narrador  por  excelência  do  cotidiano,  que  “tece  fios,
recupera  redes,  articula  uma  experiência”647,  o  cronista  moderno
aproxima-se  da   figura do  contador  de  histórias  que existe  desde  a
antiguidade e que foi  abordada por Walter  Benjamin648  a partir  dos
arquétipos do camponês sedentário e do marinheiro comerciante,  que
uniram  a  capacidade  narrativa  de  um  com  o  conhecimento  e  a
informação do outro, numa interpenetração de saberes que formatava
aquelas crônicas.  O cronista moderno, “um indivíduo especial, dotado
de uma sensibilidade  fina,  capaz  de  captar  sensações  e sentimentos,
alguém que de um caco de vida descortina um mundo e até filosofa
sobre  ele”649,  como  tão  belamente   define  Sandra  Pesavento,
independente de que classe social seja oriundo, também se  justapõe aos
seus antepassados primevos através de sua tônica e inserção na cultura
popular. 

“O  grande  narrador  tem  sempre  suas  raízes  no  povo,
principalmente nas camadas artesanais”650,  afirmou Walter  Benjamin,
para quem a própria relação de quem narrava com sua matéria-prima, a

645 OLINTO, Antonio. Jornalismo e Literatura. Op. Cit., p. 82. 
646TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo– Op. Cit., p.21.
647PESAVENTO,  Sandra J. Crônica: a leitura sensível  do tempo.  Anos 90,
Porto Alegre, n. 7, jul. 1997, p. 32
648 BENJAMIN,  Walter.  O  Narrador.  In:  Magia  e  Técnica,  arte  e
política .Op.Cit.,p.199.
649PESAVENTO,  Sandra J. Crônica: a leitura sensível  do tempo.  Anos 90,
Porto Alegre, n. 7, jul. 1997, p. 34. 



vida, é uma relação artesanal no momento que une sua experiência a dos
demais, já que detém grande facilidade em mover-se entre experiências,
para, com essa massa, formar um “produto sólido, útil e único”. É essa
técnica artesanal de lidar com as histórias que arrefece com a revolução
industrial, cuja característica de isolar o trabalhador de seu produto final
aparece também na comunicação e, assim, a informação torna-se um
explosivo que fragmenta-se e descola-se nas pessoas. Afinal, como bem
explicita o pensador alemão, é necessário um espaço de experiências
compartilhadas para que a sabedoria possa ser transmitida. 

O  texto  em  crônica  pode  ser  observado  como  um  local de
compartilhamento de experiências através de sua narrativa do ínfimo, de
sua  característica  dialógica,  de  sua  capacidade  de  valorizar  o  relato
numa época em que a Erfahrung foi obnubilada pela Erlebnis.  Talvez
por isso seja um texto com tamanha aceitação, que se renova ao correr
das décadas, mas que se estabeleceu de forma definitiva na história da
sociedade brasileira.  O gênero deixa registrado instantes preciosos do
passado, escritos quando eram fatos do presente.  “A diferença entre
quem escreve  a história,  o  historiador,  e  quem a narra,  o  cronista”,
explica Walter Benjamin, é que “o historiador é obrigado a explicar de
uma  ou  outra  maneira  os  episódios  com  que  lida,  e  não  pode
absolutamente contentar-se em representá-los como modelo da história”
651. Já os cronistas, dos clássicos aos atuais, o que fazem é exatamente
trabalhar com esses modelos.  Diferente da informação ou do relatório,
que  só  transmite  o  cerne  do  que  presencia,  a  narrativa  tem  como
característica entrar na vida do narrador para depois sair, modificada:
“Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do
oleiro na argila do vaso”652, exemplifica Benjamin.

Essa arte de narrar artesanal está cada vez mais escassa, devido à
falta  de condições para sua realização em uma sociedade capitalista,
pois  pressupõe  três  requisitos653:  a  experiência  transmitida  deve  ser
comum ao narrador e ao ouvinte, o que pressupõe uma vida comunitária

650 BENJAMIN, Walter. O Narrador. In: Magia e Técnica, arte e política. Op.
cit.,p.214
651 BENJAMIN, Walter. O Narrador. In: Magia e Técnica, arte e política. Op.
cit.,p.209.
652 BENJAMIN, Walter. O Narrador. In: Magia e Técnica, arte e política. Op.
cit.,p.205
653GAGNEBIN,  Jeanne  Maire.  Walter  Benjamin  ou  a  história  aberta.  In:
BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, arte e política. Op. cit.,pp.9 e 10.



e mais igualitária; essa experiência se perde no tempo fragmentado da
produção industrial, ela necessita do tempo do artesanato com seu ritmo
lento; quem conta deve transmitir um saber, dar conselhos.  O declínio
da arte de contar é, pois, o declínio da tradição e da memória comuns.
Entretanto,  para  a  estudiosa  da  obra  benjaminiana,  Jeanne
MaireGagnebin, é possível  e imperativo reconstuir a Erfahrung e um
dos meios para tal é através de uma nova forma de narrratividade, como
o queria o pensador alemão. Embora reconheça a impossibilidade da
experiência  tradicional  na  sociedade moderna,  é  fundamental  não  se
contentar  com  a  experiência  vivida  individual  (Erlebnis)  e  traçar
reflexões sobre a necessidade de retomar a  Erfahrung   para garantir a
memória e a palavra comuns. 

Ao passo que um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos
encerrado na esfera do vivido, o acontecimento lembrado é sem limites,
porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois654, como
explica  Benjamin.   A  crônica,  ao  relembrar  e  apresentar  os
acontecimentos, torna-se essa chave e abre caminhos, veredas, trilhas,
na busca de outras dimensões do mesmo presente.   Pela sua inerente
ambigüidade,  o  texto  em crônica  documenta  para  sempre,  à  parte  a
transitoriedade do veículo, transformando o cronista numa espécie de
historiador  do  cotidiano.  Conforme  a  própria  etimologia  revela,  a
crônica (do grego  chronos)  faz parte da história do tempo vivido.  A
crônica é  uma  narração  do  tempo,  do  cotidiano  versando  sobre
acontecimentos reais, fatos ou ideias. Enquanto no jornalismo o fato é
um fim, para a crônica o fato é um meio,  ou mesmo um pretexto, do
qual  o  escritor  tira  o  máximo  proveito.  “É  um  gênero  jornalístico
opinativo,  situado  na  fronteira  entre  a  informação  de atualidade e a
narração  literária,  configurando-se  como um relato  poético  do real”,
afirma Marques de Melo655.

Ao ser cooptada e aprisionada nas páginas dos periódicos, torna-
se um gênero menor - “graças a Deus”, como afirma Antonio Candido já
nas primeiras linhas do citado ensaio – aproveitando dessa característica
para  estar  mais  perto  do  leitor  e  estabelecer  "uma  conversa
aparentemente  fiada".  “A  intimidade  se  converte  numa  verdadeira

654 BENJAMIN,  Walter.  A imagem de Proust. In:  Magia e Técnica,  arte e
política. Op. cit.,p.37.
655 MELO, José Marques de.A Opinião No Jornalismo Brasileiro.  Op. Cit.,,
p.111.



convenção do gênero. Por isso não raro o cronista se dirige diretamente
a  um interlocutor  imaginário  –  seu  público  potencial  -,  personagem
freqüente dos folhetins”656, aponta Flora Süssekind. Chegam, à vezes, ao
limite da  intimidade com o leitor, como neste texto de Olavo Bilac, em
que o cronista diz que não lhe interessa se seus escritos aborrecem a que
os lê e ainda pede:” se  estás aborrecido, disfarça teu aborrecimento, e
abraça-me de cara alegre como eu te abraço, trocando contigo o beijo da
paz,  neste  mês  de  dezembro  tradicionalmente  consagrado  à
fraternidade”657. Ou neste, em que defende sua autonomia sobre a coluna
que redige: “afirmo apenas que não tenho obrigação de escrever sobre
cousas que interessem a quem me lê. Ah, no que diz respeito à minha
independência de cronista, sou uma fera!”658

Ao tratar com esse mesmo tom impressionista os assuntos ligados
ao processo de modernização vivido no início do século XX, do qual o
jornal era um dos protagonistas, os cronistas chegavam mais perto da
população. Ora, um texto que conversava com o leitor era uma grande
atração e força para a popularização dos jornais: ao passo que público
aumentava, o veículo se tornava ainda mais próximo da vida cotidiana
do país naqueles ‘anos eufóricos’.  Como queria Bilac, é uma escrita que
“bem  ou  mal  interpretada,  só  vem  a  refletir  a  vida  da  capital  do
Brasil.659”.  A  informalidade  e,  sobretudo,  a  coloquialidade,
aproximavam  os  homens  de  letras  de  seus  leitores  e  mesmo  dos
analfabetos que viviam na cidade, pois era costume a leitura em voz alta
dos periódicos. 

A oralidade inscrita no texto é também um dos traços mais fortes
de identificação dessas crônicas modernas com as suas antepassadas,
através do qual o escritor pode transmitir um pouco de sua sabedoria em
meio  à  correria  dos  meios  de  comunicação  de  massa,  combinando
novidade  com  tradição.  Como  corpus  textual  que  vai  além  da
informação,  é  uma  escrita  que  gera  desdobramentos,  germina,
desabrocha em mil botões. “Ela não se entrega. Ela conserva suas forças

656 SUSSEKIND, Flora. Papéis Colados. Op. Cit., p.58.
657 BILAC, Olavo. Chronica.  Kosmos. Rio de Janerio, dezembro de 1906   –
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional
658 BILAC,  Olavo  .Monstro  de  ferro.Gazeta  de  Notícia. Rio  de
Janeiro,17/12/1894  In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas.v.1. op.
cit., p.143.
659 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 05/01/1902 -
– texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional



e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver”660, como a
narrativa idealizada por Walter Benjamin e, como ela, pode “suscitar
espanto e reflexão”.  Nessa conversa escrita que germina, os jornalistas
dão  conselhos  aos  leitores,  assim  como  os  narradores  do  pensador
alemão. Ainda que cada vez mais as experiências estejam “deixando de
ser  comunicáveis”661,  tornando  os conselhos  antiquados,  os  cronistas
parecem não desistir de enfrentar esse obstáculo, não raro ultrapassando-
o.

Em seus diálogos com o leitor,  são raros os cronistas que, pelo
menos uma vez em todo seu exercício, não desabafaram sobre seu fazer
literário.  Através da metalinguagem, Olavo Bilac comentou o ato de
escrever, a obrigatoriedade de produzir um texto e a relação com a vida:
a crônica deve refletir as diferentes facetas da sociedade, reinventando
os momentos da ‘existência vulgar’. E mesmo transformar o “nada” em
matérias em momentos que os fatos não ‘rendem’, como se diria em
jargão jornalístico. Há dias em que “o cronista que se queixasse agora de
penúria de assuntos mereceria ter ordenado suspenso e pena quebrada.
Cai sobre nós há dez dias uma chuva miúda de assuntos662”, mas, por
vezes,  a  página  em  branco  se  torna  um martírio  daqueles  que  são
obrigados  a  “escrever  sempre  cousas  novas  sobre  semanas  que  se
parecem irmãs gêmeas663”.Confessando que “há uma coisa mais penosa
do que o trabalho penoso: é o trabalho fingido e inútil. Aqui estou eu,
para  exemplo..”,  o  cronista  tenta  se  desculpar  explicando  que  seu
problema “é hoje simplesmente um tédio...de cronista sem assunto”.664

Essa  dificuldade  já  era  notada  por  Machado  de  Assis que,
utilizando o recurso de conversar com o leitor, desabafa e explica que
quando  “há matéria e o espírito está disposto, a coisa passa-se bem”,
mas ao contrário o ato da escrita é um suplício pelo qual passam os
cronistas  e  que  “os  olhos  negros  que  saboreiam  essas  páginas
coruscantes de lirismo e de imagens, mal sabem às vezes o que custa

660 BENJAMIN, Walter. O Narrador. In: Magia e Técnica, arte e política.  Op.
cit.,p.204.
661 Idem, Ibidem.
662 BILAC, Olavo. Chronica.Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro. 23/11/1902–
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  
663 BILAC, Olavo .Crônica.Gazeta de Notícia. Rio de Janeiro,15/01/1988.  In:
DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas.v.1. op. cit., p.295
664BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro,09/12/1906. In:
SCHERER, Marta E. G. Imprensa e Belle Époque. Op. Cit., p.177.



escrevê-las”665. Porém, em se tratando de crônica, até mesmo a falta de
assunto pode se transformar em um texto saboroso. Embora tal recurso
possa  parecer  algo  bastante  gasto,  de  tão  usado,  sempre  há  a
possibilidade de renovação, pelo exercício da escrita, e se mantém na
pauta dos cronistas até os dias de hoje.  Ao ter sua morada nas páginas
periódicas, o texto tem a obrigação de ser produzido, publicado, lido e
debatido. 

O  crítico  Angel  Rama,  em  relevante  estudo  sobre  a  faceta
jornalista do poeta Ruben Dário, usa a imagem de um domador frente a
animais selvagens para explicar essa relação do escritor com seu público
leitor  de jornais, que o obriga a produzir  textos em ritmo industrial,
tendo ou não assunto para tais. Usando as palavras do cubano Julian del
Casal, anota: “ la pluma del cronista tiene que escarbar diariamente el
campo de la actualidad, para hallar asunto importante, revestido de galas
y ofrecerlo a la voracidad de sus lectores. La tarea es difícil. Aseméjase
 algo a la del domador (...).”666Como um experiente amansador de feras
que era, Olavo Bilac nos conta como é a sensação de sentir-se ‘vazio de
assuntos’, num dia  que deveria estar totalmente sem temas novos, e
conversa de perto com uma leitora para explicar sobre o nada que vive:

- Filha, o nada deve ter sido assim. Deus, quando
tirou o mundo do nada, devia estar como eu estou
agora, com a alma cor de cinza como o céu desta
tarde  de  chuva,  pernas  cruzadas,  mordendo  o
charuto  e  ruminando  o  tédio,  triste  como  um
cemitério  ao  pôr  do  sol.  Deus devia,  diante  do
nada,  ter  esta  mesma cara desconsolada que eu
tenho agora, diante do deserto branco das tiras de
papel...  Pena  criadora,  arranca  o  universo  das
entranhas deste nada!  Tinta  onipotente,  atira  ao
ventre deste nada o gérmen primeiro da primeira
letra!... Filha, o nada deve ter sido assim!...
-  Basta de lamúrias! Trabalha. Deixa que o céu
peneire o pranto amargo da viuvez do sol; deixa
que o céu se cubra de cinza e role nuvens sobre
nuvens, carregadas de chuva. Fecha os olhos! O
teu  dever  de  cronista  é  fechar  os  olhos  ao

665 ASSIS, Machado. de. O folhetinista. In: ASSIS, Machado. Obra completa.
Op. Cit., p. 959.
666 Citado por: RAMA, Angel. Ruben Dario y el modernismo. Op. Cit., .p. 75



presente,  e  ressuscitar  os  dias  que  passaram
alegres  e  tristes,  saltando  como  arlequins  e
arrastando-se  como  paralíticos,  de  fumo  no
chapéu e guizos aos pulsos. Fecha os olhos! e vê
que horizonte de ouro incha as tuas pálpebras e
estende-se infinito a fora, todo de ouro, rutilando e
palpitando... 667

Ao afirmar que o dever do cronista é “ressuscitar os dias que
passaram  alegres  ou  tristes”,  Olavo  Bilac  nos  lembra  uma  das
características do texto em crônica, que colhe os acontecimentos de um
dia, uma semana ou um mês, para lapidá-los e transformá-los em pérolas
que são oferecidas aos leitores.  Estabelecendo uma conexão entre o fato
e a opinião, com direito ainda a inserir ficção, os cronistas conseguem
expor as narrativas do cotidiano, num exercício contínuo de criatividade,
sem deixar de atuarem como testemunhas oculares de seu tempo. "Ainda
que não tenha surgido para durar, por ser “filha do jornal e da era da
máquina”668pode ser  considerada  como  documento  por  expressar  um
tempo  social  inserido  dentro  de  uma  vida  urbana  sempre  em
movimentando, mostrando as novidades da sociedade. Quando passa do
jornal ao livro, nós verificamos meio espantados que a sua durabilidade
pode ser maior do que ela própria pensava", observa Antonio Candido.   

Impressas  em livros ou esquecidas nas páginas dos periódicos
arquivados  em  bibliotecas,  as  crônicas  tornam-se  um arquivo
privilegiado para acessar uma época e/ou uma sociedade, através de sua
capacidade  de  anotar  e  perpetuar  os  atos  cotidianos.  “Leve,  ligeira,
simples,  natural,  a crônica é também reflexão, crítica e atribuição de
valor. Traduz uma sensibilidade presente, alerta para a não observância
de regras consensuais”, afirma a historiadora Sandra Pesavento669, para
quem os textos em crônica são “registros sensíveis do tempo”. Olavo
Bilac, que lembra que o significado clássico “da palavra – crônica – é
esta:  “história  geral  ou  parcial  dos  fatos  passados na  ordem da  sua

667 BILAC,  Olavo.  Chronica  Livre.Correio  do  Povo.  Rio  de  Janeiro,
06/02/1890– texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  
668 CANDIDO, A. A vida ao rés-do-chão.In: CANDIDO, A. et al. A crônica: o
gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil, op.cit., p.14
669PESAVENTO,  Sandra J. Crônica: a leitura sensível  do tempo.  Anos 90,
Porto Alegre, n. 7, jul. 1997, p. 33.



natural  sucessão670”,  considerava como seu ofício  “desempenhar  este
melancólico  papel  de  historiador  de  semanas!671”,  junto  com  seus
colegas de letras. 

Ao colocar o cronista no papel de narrador da história, a visão de
Bilac  converge  com  a  do  pensador  alemão  Walter  Benjamin,  ao
defender esta posição do escritor perante a história:  “O cronista que
narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos,
leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser
considerado perdido para a história”.  São os narradores, que segundo
Walter  Benjamin  (1986,  p.209),  se diferenciam dos que escrevem a
história, os historiadores: 

(...)  a  história  escrita  se  relacionaria  com  as
formas épicas como a luz branca com as cores do
espectro.  Como  quer  que  seja  entre  todas  as
formas épicas a crônica é aquela cuja inclusão na
luz  pura  e  incolor  da  história  escrita  é  mais
incontestável.  E,  no  amplo  espectro  da crônica,
todas as maneiras com que uma história pode ser
narrada se estratificam como se fossem variações
da mesma cor. O cronista é o narrador da história
672. 

Ao fazer uma substancial diferenciação entre o historiador e o
cronista,  Walter  Benjamin  privilegia  o  segundo na  arte  de  contar  o
mundo.  Pela  sua  inerente  ambigüidade,  a  crônica  documenta  para
sempre,  à  parte  a  transitoriedade do  veículo,  transformando o  autor
numa espécie de historiador do cotidiano. “A crônica pode constituir o
testemunho de uma vida, o documento de toda uma época ou um meio
de se inscrever a história no texto”, afirma Davi Arrigucci673.  O gênero
deixa registrado instantes preciosos do passado, escritos quando eram

670 BILAC, Olavo.  Crônica.  Gazeta de Notícias.  Rio de Janeiro. 17/02/1901.
In: DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas.v.1. op. cit.,p. 400
671 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 06/05/1906–
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  
672 BENJAMIN, Walter. O Narrador. In: Magia e Técnica, arte e política. Op.
cit.,p.209.
673 ARRIGUCCI JUNIOR,  Davi.  Fragmentos  sobre a  crônica.  In:Enigma e
comentário: ensaios sobre literatura e experiência,. São Paulo: Companhia das
Letras, 1987, p 52.



fatos do presente.   Parecendo ser consciente de tão importante tarefa,
Olavo Bilac propôs que seus pares fossem obrigados a reler todos os
textos ao final de cada ano para então:

resumi-las  numa  página  sintética,  escrevendo
assim,  para  uso  e  edificação  da  posteridade,  a
história de cada período de doze meses; no fim de
um  decênio,  as  dez  crônicas,  resumidas
anualmente, seriam ainda apertadas e espremidas
em uma só crônica;  ao cabo de um século,  um
historiador trituraria no almofariz da sua crítica os
elementos  das  dez  histórias  decenais,  e  assim
estariam escritos, sem grandes trabalhos, os fastos
da civilização. (BILAC, 1916, p.200)

Mais do que dos fatos memoráveis, como imagina o jornalista, é
nos detalhes da vida ao rés-do-chão que a crônica constitui-se como
documento  –  e  exatamente  por  não  se  pretender  como  tal.  Ao não
aspirar permanecer na memória, o texto que capta o momento fugaz, o
instantâneo, é uma narrativa que rememora os acontecimentos na mesma
ocasião em que se realizam, sem pretensões de futuro.  É uma fonte
imprescindível,  como  defende  Sandra  Pesavento,  a  quem  “estiver
interessado em ver como os homens, ao longo da sua história, foram
capazes de inventar o passado e imaginar o futuro, sempre para explicar
o presente, rompendo as fronteiras do tempo”674.  

Tempo que é elemento constitutivo desse texto que herda o nome
de um deus grego implacável, devorador de seus próprios filhos para se
conservar  no poder.  Tal  qual os tempos modernos,  que transformam
todos em seus súditos, obedientes servis de um ser supremo que a tudo
governa – até mesmo o veículo que melhor traduzia suas pretensões, o
jornal. Explicando a inviabilidade de escrever uma crônica em versos,
Bilac é taxativo sobre o culpado:  “O velho Chronus, nosso Senhor, é
um deus apressado, que só sabe andar a galope: não pode esperar que
seus  escribas  procurem  uma  combinação  de  tônicas  ou aprimorem
parnasianamente um hemistíquio.”675

674PESAVENTO,  Sandra  J. Crônica:  fronteira  da  narrativa  histórica.
História Unisinos. São Leopoldo, RS,vol. 8,  n. 10, jul/dez 2004, p. 79.
675 BILAC, Olavo.  Chronica. Gazeta de Notícias.  Rio de Janeiro, 15/09/1907–
texto recolhido no arquivo de periódicos da Biblioteca Nacional  



A  crônica,  pois,  é  um  texto  que  anda  a  galope  e,  com  sua
velocidade, alcança o público daqueles anos eufóricos, estabelecendo-se
como  um  texto  de  fácil  assimilação  para  o  leitor  assoberbado  e
apressado. Narrativa curta, artigo de consumo diário, rápido e preciso,
nos  mostra  como  os  homens  daqueles  anos  pintaram imagens  de  si
mesmo e do mundo veloz que os atropelava. Por conter o tempo em sua
estrutura a crônica nos convida a pensá-la como uma experiência para
além do corpo textual, ao ter a capacidade de “expressar o invisível, o
implícito, o imperceptível, de revelar o não dito, de expor/escondendo o
que  não  encontraria  expressão  escrita  de  outra  forma”676.  Escrita  do
presente  que  narra,  é  ainda  capaz  de  transcender  a  temporalidade
primeira e de inscrever um pequeno acontecimento local em um plano
universal. Nas palavras de Sandra Pesavento, é o  “registro sensível de
um presente que já se inscreve no futuro” e que aqui, nesta tese, tem
lugar  de  destaque  para  provar  como  a  experiência  de Olavo  Bilac
perpassava  o  jornalismo,  os  espaços  e  as  gentes  daqueles  tempos
modernos.

676PESAVENTO,  Sandra  J. Crônica:  fronteira  da  narrativa  histórica. Op.
Cit., p. 68.



CONCLUSÃO

Não deixemos morrer tão linda e sensata ideia -
poeira que persiste

Era uma bela manhã de domingo. Apesar do calor, homens de
casaca e mulheres com a cabeça coberta se dirigiam para a missa. Nas
ruas os bondes elétricos ajudavam os que tinham pressa em rezar ou
visitar  os  parentes.  As  famílias  colocavam  suas  melhores  roupas  e
contratavam fotógrafos para registrar momentos solenes, já que poucos
privilegiados tinham uma Kodak  nº1.  Jovens e adultos teriam como
programa vespertino ir ao cinematógrafo da Rua do Ouvidor para ver as
novidades  na  tela  dos  irmãos  Segreto.  Em  algum  café os  homens
reunidos  discutiam  a  crônica  semanal  de  um  dos  dez  jornais  que
circulavam no Rio de Janeiro, ali, em 1901. 

De  repente,  um  veloz  e  surpreendente  “monstro  que  tinha
fornalha, caldeira, chaminé, grelha, correntes, ganchos, um inferno!”677

irrompe  no  meio  da  rua,  passa  pela  Rua  do  Catete  arrancando
paralelepípedos, perde o controle lá para os lados da Tijuca e vai  de
encontro a um barranco.  Era o primeiro automóvel que circulava por
ruas brasileiras, de propriedade daquele que viria a ser chamado de 'pai
da abolição', José do Patrocínio, que  nessa manhã de domingo ocupava
o banco de passageiro.  Na direção,  Olavo  Bilac:  poeta das estrelas,
cronista das calçadas,  jornalista  dos tempos modernos que esta tese
apresentou, cotejou, dialogou. 

Quando as máquinas tomaram também conta das ruas – depois da
instalação do bonde, um ícone do progresso, os automóveis chegaram
devagar, mas já deslumbrando - José do Patrocínio importou o primeiro
carro a circular na jovem Capital  Federal.  Em livro biográfico sobre
Paula Ney, Raimundo de Menezes conta que um grupo de amigos de
Patrocínio passou a noite de sábado em claro em torno do “monstro”.
Mas, na hora de subir a bordo, “todos tiraram o corpo. Só Olavo Bilac,
afoitadamente,  deu  um passo  à  frente  e  subiu  para  a boléia678”.  A

677 MENEZES, Raimundo de. A vida boêmia de Paula Ney. 3ªed. São Paulo:
Martins Editora, 1957, p.84.
678 Idem, p.85.



aventura com o primeiro automóvel a rodar no Brasil - a menos de cinco
quilômetros por hora - foi assim relatada por Coelho Neto: 

Ia  de  encontro  às  árvores  e  escorchava-as,
derrubava  combustores,  trepava  nas  calçadas,
urrando, faiscando; investia com os bondes cujos
passageiros  fugiam aos berros,  atirava  marradas
aos portões  arrombando-os.  Às  vezes empacava
arquejando, aos estouros, como se fosse rebentar.
Os animais dos carros disparavam espavoridos e
nos  vãos  das  portas,  as  crianças  levantavam
clamores de susto, nem foi tamanho o terror entre
os homens quando Faetonte tomou o governo do
carro do sol”.679

O episódio serve como exemplo das contradições experimentadas
por quem viveu a chegada dos ‘fabulosos tempos modernos’ ao Brasil.
Mais que uma anedota, torna-se paradigma de um momento e coloca em
cena  um  dos  seus  personagens  mais  atuantes:  Olavo  Bilac.    O
automóvel aqui se configura como um ícone desses tempos modernos. A
própria  Avenida  Central,  símbolo  maior  da  reformulação  urbana  na
paisagem carioca na passagem do XIX para o XX, foi idealizada para
que  nela  somente  os  carros  pudessem circular680.  Não  contava  com
trilhos de bonde e o calçamento em macadame foi projetado em prol do
símbolo máximo do novo século, o automóvel.  Entretanto, em 1905,
data  de  inauguração  da  Avenida,  somente  seis  dessas máquinas
modernas circulavam pelas ruas da Capital Federal.  O impacto de sua
chegada foi  dos  maiores,  pois  ao mesmo  tempo  que aproximava  as
distâncias, liberava as pessoas dos horários dos bondes, dando liberdade
a  quem  o  conduzisse,  reformulando  o  modo  de  vida  urbano
relativizando  a  própria  concepção  do  tempo.  A  sensação  de
deslocamento – e aqui não entendida apenas como ir e vir – torna-se
ainda  maior  para  aquelas  pessoas  que  tiveram a  instabilidade  como

679 Citado  por:  MENEZES,  Raimundo  de.  A vida  boêmia  de  Paula  Ney.
Op.cit., p.85
680 ESSUS,  Ana  Maria  Mauad  de  Souza  Andrade.  O  espelho  do  poder:
fotografia, sociabilidade urbana e representação simbólica do poder político no
Rio  de  Janeiro  da  Belle  Époque.  In:  SOUZA,  Célia  Ferraz  de;  Pesavento,
Sandra Jathay (org).  Imagens urbanas: os diversos olhares na formação do
imaginário urbano. Porto Alegre: Editora da Universidade, 1997. p.287.



companheira “desde que o espaço próximo converteu-se no lugar maior
de estranhamento e o tempo pulverizou-se em instante inacessíveis”681.

O automóvel como símbolo desse tempo foi percebido por quem
o vivia e utilizado até mesmo para publicidade. Quando o Jornal do
Brasil quis mostrar que entrava numa nova fase, mais moderna, colocou
na capa da edição do dia 15 de novembro de 1901 uma ilustração cujo
automóvel  desenhado  representa  o  próprio  jornal,  que  percorre  a
‘avenida da popularidade’ e da buzina sai a palavra ‘modernidade’. Na
legenda: “no automóvel  do modernismo e do progresso,  o Jornal do
Brasil  é que vai  na frente,  vencedor do jornalismo brasileiro”,  numa
clara alegoria de que modernização é sinônimo de vitória, de civilização,
de superioridade.682 Em A Profissão de Jacques Pereira, de 1913, João
do Rio coloca o automóvel como elemento central, pois menos de uma
década depois veículo é o desejo de toda gente, como nos conta  também
João em texto de 1911:

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  como  aparências  novas  e  novas
aspirações.  (...)  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  positivamente
nos momentos do automóvel, em que o chofer 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. 683

Não é por  acaso que Olavo Bilac  protagonizou a chegada do
automóvel ao Brasil. Até mesmo a revista que o coroou como ‘príncipe

681 HARDMAN, Francisco Foot. Trem Fantasma. Op. Cit.,p.27. 

682 BARBOSA, Marialva. História cultural da imprensa. Op. Cit., p. 136. 
683 RIO, João do rio. Vida Vertiginosa. Rio de Janeiro: Editora Martins Fontes,
2006, pp8 e 9. 



dos poetas’ trazia no título o Fon Fon que caracterizava o que de mais
moderno  havia.   Moderno  como  Bilac.  Defensor  extremado  do
progresso,  das  novidades  tecnológicas,  das  reformas urbanas  de  sua
época, entusiasta do bota-abaixo carioca,  admirador da dupla –  à la
francesa – Rodrigues Alves e Pereira Passos - foi um homem do seu
tempo,  vivendo-o de  forma  intensa.   Observar  o  contexto  onde  sua
história se inseria  foi fundamental para entender o que à primeira vista
parecia inexplicável e desconcertante, afinal, “uma vida não pode ser
compreendida unicamente  através  de seus desvios  ou singularidades,
mas, ao contrário, mostrando-se que cada desvio aparente em relação às
normas ocorre em um contexto histórico que o justifica”684. 

Conhecer  um  pouco  mais  da  vida  deste  intelectual  foi
imprescindível para saber como e porquê, apesar de ter ficado no cânone
literário como o grande poeta parnasiano, foi nos seus textos em crônica,
escritos ao longo de duas décadas, que viu e registrou as transformações
que a Capital Federal, suas ruas e suas gentes sofriam naquele virar de
séculos.  Ruas e gentes que se cruzavam no espaço concreto de uma
cidade,  que  aos  poucos,  se  (a)firmava  como  metrópole,  sangrando
avenidas em que a errância já não mais era possível,  não tendo mais
necessidade de uma “mão que o aconselhe e guie”685, assim como seus
habitantes não mais ouviam a voz experiente dos narradores de antanho.
Lugar em que as estrelas foram ofuscadas pela luz elétrica, pelo ritmo
apressado, pelas novas opções de ócio e vício, pela prosa em detrimento
da poesia.

Deixando também de lado o poeta Bialc, de quem o cânone já
cuidou durante décadas, abandonamos o traço intimista deste intelectual,
que não recolhe o que vê e sente para transformar em poesia, mas sim
em crônica.  O jornalista Bilac pega na realidade mais  dura e menos
poética  os  temas  para  seus  textos,  que  pouco  têm de subjetivos  ou
sentimentais. É um Registro, título que escolheu para sua coluna diária
no  A Notícia, que mostra como a modernidade aparecia na vida mais
cotidiana do Rio de Janeiro nos primeiros anos dos 1900. 

684 LEVI,  Giovanni.  In:  FERREIRa,  Marieta  de  Moraes;  AMADO,  Janaína
(orgs).  Usos  e  abusos  da  história  oral.  2ed.  São  Paulo:  fundação  Getúlio
Vargas Editora, 1998, p.176.

685 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p. 560



Inserido  de  forma  contundente  na  Belle  Époque brasileira,  o
jornalista   Bilac  vivenciou  como  poucos  o  momento  de  transição
nacional no virar de séculos. Observador pertinaz da cidade, dos novos
hábitos  urbanos  e  das  inovações  tecnológicas,  foi  nas  crônicas  que
deixou registro das novidades que perpassavam esses temas, ao mesmo
tempo que se consolidava como um dos maiores nomes da imprensa
brasileira  daquele  período.  Época  que  exige  uma  “perspectiva
necessariamente  múltipla”,  como orienta  Flora  Süssekind,  lembrando
que  as  bruscas  mudanças  nas  coordenadas  espaço-temporais  que  as
gentes do período viveram, deitando por terra “uma visão estável do
mundo,  uma  definição  espiritualizada  da  arte  e  do  artista,  uma
compreensão da paisagem cotidiana como natureza.  No seu lugar,  a
convivência  necessária  com  a  instabilidade,  a  profissionalização,  a
paisagem técnica”686. 

Escritor  consciente de seu pertencimento essa nova classe dos
“trabalhadores  da  imprensa  –  redatores,  repórters,  estenógrafos  e
noticiaristas”,  Bilac  lutou  pela  profissionalização e  organização  dos
jornalistas, atitude característica de um trabalhador urbano moderno e
bem distante do poeta diletante das estrelas. Preocupado com o fato de
que os homens de imprensa, como ele, “que pensam e vivem à custa do
Pensamento. Desgraçados! Vão dando ao público o cérebro aos pedaços,
- e lá vem um dia em que fica sem cérebro, - com o crânio oco... e com
o estômago igualmente vazio”, faz texto em tom panfletário pedindo que
a fundação de uma Associação de Imprensa seja levada a cabo e ressalta
que não fala ali de um clube recreativo ou literário, já que “de  clubs
literários e recreativos ando farto,   – como ando farto de academias
pedantescas  e  inúteis.  O  que  se  quer  criar  é  uma  instituição  de
mutualidade;  é  um  centro  de  assistência  e  de  socorro”.  E  conclui
pedindo ânimo aos colegas, que “a tentativa não é ousada demais”, e
conclamando: “Unano-mos, e não deixemos morrer tão linda e sensata
ideia”687.  

É este o profissional que havia ficado perdido para as gerações
futuras e que veio à tona depois da pesquisa de Antonio Dimas que, no
início destes anos 2000, nos presenteou com o Bilac, O jornalista.  Foi

686 SÜSSEKIND, Flora. O Figurino e a Forja. In: CARVALHO, José Murilo de
(et al). Sobre o Pré-modernismo. Op. cit., p. 33.
687 BILAC,  Olavo.  Associação  dos  jornalistas.A  Notícia, 31/10/1905.
In:SIMÕES JR, Álvaro Santos (Org.). Registro. Op. cit.,, p. 362. 



então  que  conhecemos  esse  intelctual  que  teve  “duas décadas  de
envolvimento estreito com sua circunstância histórica, testemunhando-a
desde os fatos mais comezinhos até os mais abrangentes”688. Em minha
dissertação intitulada Bilac, sem poesia – crônicas de um jornalista da
Belle Époque e nesta tese persegui os caminhos abertos por esse estudo
primeiro. Ainda que a poesia de Bilac tenha se mantido na história de
nossa  literatura,  a  imagem  do  intelectual  havia  praticamente
desaparecido.  Falar  desse  autor  era  mesmo  uma  vergonha,  como
confessa em 1954 o grande Drummond de Andrade, em entrevista a Lia
Cavalcante na rádio Educação e Cultura, “sempre amei Bilac, embora
não o confessasse no período modernista; é riqueza da minha infância,
nas páginas da Careta, ilustradas por J. Carlos”689.

Falecido em 1918, às portas da Semana de Arte Moderna de 22,
Bilac teve um longo e imediato enterro simbólico. "Bilac morreu há sete
anos; dir-se-ia que morrera há meio século"690, discursa Amadeu Amaral
em 31 de dezembro de 1925, em homenagem às sete décadas da morte
do intelectual, espantado com o fato de que  "sempre restará motivo para
que o fenômeno Bilac possa interessar aos curiosos das coisas humanas,
aos curiosos das coisas da inteligência, aos curiosos das coisas da nossa
terra.  Mas  o  assombro  é  que  ,  na  realidade,  não interessa".  Alguns
curiosos das coisas da inteligência (e) da nossa terra, por sorte, surgiram
nos últimos anos. Afinal, como afirmou Monteiro Lobato, “acho prova
de mau caráter não gostar de duas coisas: Bilac e Machado”.691

Talvez  não  mau  caráter,  mas  certamente  mau  gosto  ou,  no
mínimo, falta de curiosidade pelo trabalho de um intelectual que tinha o
que dizer – e sabia como fazê-lo. Mais do que domínio da escrita e
cultura de sobra, Olavo Bilac detinha um olhar agudo, perspicaz, que o
fazia  entrar  no  compasso  da  modernidade.  E,  como  homem do  seu
tempo,  viveu as transformações de forma ambígua e contraditória.  É

688 DIMAS, Antonio. Bilac, o Jornalista. In: CARVALHO, José Murilo de (et
al). Sobre o Pré-modernismo. Op. cit., p. 171.
689 Citado por TEIXEIRA, Ivan.  O senso de Bilac. Jornal da Tarde. Rio de
Janeiro, 13.9.97 -Documento transcrito da pasta Olavo Bilac dos arquivos da
Academia Brasileira de Letras.
690Revista da ABL, n. 51, de 1926 - Documento transcrito da pasta Olavo Bilac
dos arquivos da Academia Brasileira de Letras.
691 LOBATO, Monteiro; RANGEL, Godofredo. A barca de Gleyre: quarenta
anos  de  correspondencia  literária  entre  Monteiro  Lobato  e  Godofredo
Rangel. São Paulo: Brasiliense, 1951, p. 410



assim que louva as invenções, assume o volante do carro de José do
Patrocínio, mas também fica ressabiado com a uma nova invenção de
Thomas  Édison,  que  ainda  não  tinha  nome  e  que  “trata-se  de  uma
aplicação da fotografia elétrica a grandes distâncias; não a uma distância
de passos, mas a uma distância de milhares de quilômetros”  O cronista
então convida o leitor a imaginar que tenha uma namorada na Austrália,
a qual o leitor costuma ver  pelos ‘olhos da alma’. Entretanto, “assim
que Edison tiver aperfeiçoado seu último invento, poderás vê-la com os
olhos da cara, com esses mesmos olhos que a terra há de comer”. E, com
cem anos de antecedência, imagina como seria este mundo de skypes e
msns692: 

Quando a saudade te apertar, irás a um canto do
teu escritório e apertará um botão eleétrico. Uma
campanhia soará logo: Drin, drinlin... [*****]Que
deseja? – Ver a Sra. X... em Melbourne! – Pronto
–E, sobre uma chapa luminosa, verás desenhar-se-
a figura da tua boa amiga, que te sorrirá, que te
jogará beijinhos com as pontas dos dedos,e para te
mostrar que vai bem de saúde,  dançará mesmo
um minueto airoso,  mostrando-te o começo das
pernas  bem  feitas,  calçadas  de  meia  de  sede
preta....
Adeus saudade! adeus, gosto amargo de infelizes!
Adeus delicioso pungir  de acerbo espinhoso! Já
não  há  mais  saudade,  porque  já  não  há  mais
distância!...
Ah, isto é o fim do mundo, meus amigos! ide ver
o  kitetoscópio!ide ver uma briga de galos, uma
dança  serpentina,  uma  briga  entre  yanquees,
pilhadas  em  flagrante,  fixadas  fotograficamente
para toda a eternidade,e dizei-me se ainda tendes
ilusões que vos povoem um sonho, e rimas que
vos enfeitem um soneto.” 693

692 Programas que possibilitam a conversação com imagens e movimento, em
tempo real, através de uma conexão com a internet. 
693 BILAC, Olavo . Crônica. Gazeta de Notícia. Rio de Janeiro,17/12/1894  In:
DIMAS, Antônio.  Bilac, o Jornalista:  crônicas. v.1. op. cit., p.143. A marca
[***]  foi utilizada pelo professor Dimas,  ao transcrever  a crônica, quando o
texto estava ilegível no original. 



É esse Bilac moderno que abandonou rimas e sonetos quando a
saudade se esvaiu entre tanta tecnologia -  o que nos remete mais uma
vez ao pensamento de Walter Benjamin quando lembra que “o refúgio
derradeiro  do valor  de culto foi  o  culto  da saudade,  consagrada aos
amores ausentes ou defuntos”694 – que aqui se apresenta. É esse Bilac
que vê, lê e redige a modernidade nas mais diversas esferas da sociedade
que esta tese apresentou,  através de lampejos de seu olhar transfigurado
em recortes de jornal. E foi este olhar e este Bilac que deu a própria
unidade para este  Jornalismo em Tempos Modernos,  através de suas
crônicas que fartavam em qualidade e quantidade e das quais saltaram
os temas que foram abordados -  por sua recorrência entre tantas e tantas
linhas  de  crônicas  por  ele  redigidas  por  mais  de  vinte  anos.   Uma
escolha que teve como guia os métodos e teoria de Walter Benjamin.
Aproximá-los, Benjamin e Olavo Bilac, no instante em que se rompe a
linha contínua da tradição, é buscar nos fios da memória outros ângulos,
outros  enfoques,  inusitados,  impensados,  impossíveis,  com  uma
perspectiva de pensar o passado através da maneira que ele emerja no
presente, escondido entre as dobras e os detalhes da história. 

Foi nas dobraduras feitas em papel jornal, sem a perfeição de um
origami e com as marcas do tempo ido, que esse trabalho buscou sua
maior fonte. Não somente porque o o jornalismo “não pode isolar-se da
história geral da civilização”695 ou ainda porque, nas palavras de Eça de
Queirós, “A reportagem, bem sei, é uma útil abastecedora da história”.696

E  sim  por  entender  que  na  sua  forma  imperfeita,  desconexa  e
fragmentada – características também da grande obra benjaminiana das
Passagens -  poderia fazer saltar cousas e causos de nossa literatura, de
nossa cidade, de nossos hábitos, de nossas gentes.  É seguir as palavras
de Walter Benjamin quando diz que a atuação literária significativa 

(...)  tem  de  cultivar  as  formas  modestas,  que
correspondem  melhor  a  sua  influência  em
comunidades  ativas  que  o  pretensioso  gesto
universal do livro, em folhas volantes, brochuras,
artigos de jornal e cartazes. Só essa linguagem de

694 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica.
In. Magia e Técnica, arte e política. op. cit., p.174.
695MELO,José Marques de. História do Jornalismo. Editora Paulus, São Paulo,
2012, p. 8.
696 QUEIROZ, Eça. A Correspondência de Fradique Mendes. Op. Cit.,  p.246



prontidão mostra-se atuante à altura do momento.
As  opiniões,  para  o  aparelho  gigante  da  vida
social,  são  o  que  é  o  óleo  para  as  máquinas;
ninguém se posta diante de uma turbina e a irriga
com óleo de máquina.  Borrifa-se um pouco em
rebites e juntas ocultos, que é preciso conhecer. 697

No apressado periódico, a fragmentação do tempo, expressa em
instantâneos, revela uma duração que já não é mais contínua e natural.
Os cortes dos assuntos, como cenas isoladas da vida cotidiana, forçam o
redator a trabalhar sobre montagens – conceito tão caro ao pensador
alemão, e fazem o leitor a receber de forma coletiva e distraída. Essas
mudanças  no  corpo  móvel  do  jornal,  reflexo  das  técnicas  e  da
modernidade  nascente,  foram  pensadas  não  como  simples
transformações gráficas, mas sim como uma nova percepção da vida.
Investigá-las  é  buscar  o  instante  pioneiro  em  que  as  primeiras
impressões foram vividas, é agir conforme Walter Benjamin, que ousou
pensar uma história baseada na  recepção e na transmissibilidade, ou
seja, no modo como se produzem as transformações na experiência, e
não só na questão arte versus técnica. 

Para  o  pensador  alemão,  as  novas  tecnologias  de  reprodução
trazem em seu seio  outras configurações históricas e da experiência das
coletividades.   É este o do instante primeiro  em que a obra de arte
resvalou para a era de sua reprodutibilidade técnica, transfigurando a
aura.  A  fragmentação  da  cultura,  seu  estilhaçamento e  sua
miniaturização são apenas reflexos de um tempo em que o todo fora
rasgado em pedaços  para imitar  o esfacelamento da experiência  no
mundo moderno. “Eu falava da imprensa periódica, que vive,  porque
descompõe,  que  é  lida,  porque  despedaça”698,  já  observara  Joaquim
Manuel de Macedo. 

“Não temos nenhuma mensagem definitiva para transmitir,  que
não existe mais  uma totalidade de sentidos,  mas somente trechos de
histórias e sonhos”, nos lembra Jeanne Marie Gagnebin, ao comentar
sobre um ensaio de Walter Benajmin sobre Kafka, que o considerava o
maior  narrador  moderno.  Ora,  essa  também é  a  condição  do  jornal

697 BENJAMIN, Walter.  Posto de gasolina. In:  Rua de Mão Única. Op. Cit.,
p.11.
698 MACEDO, Joaquim Manuel de.  Memórias do sobrinho do meu tio. São
Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 202.



moderno. E a autora segue:  “Fragmentos esparsos que falam do fim da
identidade do  sujeito  e  da univocidade da palavra,  indubitavelmnete
uma  ameaça  de  destruição,  mas  também  –  e  ao  mesmo  tempo  –
esperança e possibilidade de novas significações”.  699   Esperança de
novas  significações  que  podem  ser  inclusive  buscadas  nesses
fragmentos periódicos e esparsos do passado, re-significadas, como a
experiência que retomamos neste tese.

Para além do prazer de trabalhar  com um jornalista  de outros
tempos e com seus textos, acredito que ressaltar a figura deste Bilac é,
ainda, andar na contramão dos caminhos que desprezam o antigo em
detrimento da mais nova moda, seja essa de tecido ou de pensamento. É
estar consciente de que ao abandonarmos, “ uma depois da outra, todas
as peças do patrimônio  humano, tivemos de empenhá-las muitas vezes
a um centésimo do seu valor para recebermos em troca a moeda miúda
do ‘atual’”700, padecemos da pobreza preconizada por Walter Benjamin.
É ao tentar conservar o que já houve, mas lendo-o com os olhos atuais,
que esta tese mostrou fragmentos da modernidade bilaquiana, contando
um tanto de sua história de vida, “’uma das formas mais prestigiosas do
que  Jeanne  Marie  Gagnebin  chamou  de  o  saber  prático,  plural  e
fundador  da  narrativa”,  passível  e   possível  de  transmissão  de
experiência701.  

As entradas e saídas desta tese, como numa gangorra que oscila
entre objetos materiais e simbólicos, tentam ler a modernidade nascente
através de suas cristalizações menos evidentes, lembrando que são esses
os objetos que exigem um olhar mais  detalhista  e criterioso.  “Quem
segue  um  rastro  não  apenas  deve  estar  atento;  ele  precisa,
principalmente,  já  ter  prestado muita  atenção em tudo”702,  ensinou o
pensador alemão.  Foi como uma caça ao tesouro, na busca de pistas
pela modernidade brasileira. “Trabajar sobre las ruínas de um edifício
nunca construido”703 é a imagem que Beatriz Sarlo utiliza para falar de

699 GAGNEBIN,  Jeanne  Maire.  Walter  Benjamin  ou  a  história  aberta.  In:
Magia e Técnica, arte e política. Op. cit.,p.18
700 BENJAMIN, Walter.  Experiência e Pobreza.  In.  Magia e Técnica, arte e
política. Op. Cit.,.p.119.
701 CARDOSO,  Mara  Rothier.  Retorno  à  biografia.  In:OLINTO,  Heidrun
Krieger; SCHOLLHAMMER  Karl Erik (Orgs).  Literatura e Mídia . Rio de
Janeiro: Editora Puc/Rio/ Edições Loyola, 2002, p.122.
702 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p. 841.
703 SARLO, Beatriz. Siete ensayos sobre Walter Benjamin. Op. Cit., p.24.



Das Passagen-Werk, a obra inacabada que percorreu essas quase 250
páginas. Imagem que podemos também utilizar nessas últimas linhas da
tese, um trabalho utópico, solitário, gratificante e frustante a sua vez,
que traz  desejo de sobra  e a própria incompletude em sua essência. 

É também com a imagem de uma edificação que Bilac se refere a
seus textos publicados em periódicos, alguns diários, outros semanais ou
mensais,  mas  sempre  fragmentados,  pequenos  tijolos  retirados  dos
escombros da vida urbana para, num relação profunda com o tempo
vivido, construírem o corpo multifacetado de um jornal. É na crônica,
que “é sempre de alguma maneira o tempo feito  texto,  sempre e de
formas  diversas,  uma  escrita  do  tempo704”,  que  o  jornalista  constrói
como um pedreiro esse edifício da modernidade:

A crônica é poeira da História, da grave História
soberana, cujo testemunho vasto e seguro se faz
com os pequeninos testemunhos isolados: - cada
um de nós,  cronistas, é como o humilde mação
que moureja no trabalho das construções, arfando
com o  peso  das  pedras  que  carrega,  molhando
com o suor o barro que amassa, - e desaparece,
desprezado  e  desconhecido,  quando  acabado
irradia  o  edifício,  em  cuja  fachada  fica  apenas
fulgurando o nome do arquiteto.705

Foi com  estas pedras -  que se em seu tempo foram pesadas e
barrentas, mas que hoje nos chegam leves e brilhantes – que esta tese foi
construída,  debatida,  ensaiada.  Com este  trabalho  acredito  que  uma
parcela pequena, porém significativa, da vida deste país foi lembrada –
dentro de uma perspectiva benjaminiana de apresentar o passado não
como era, nem como foi recordado, mas sim como foi esquecido. E,
com essas histórias que saltam, emergem, criar um turbilhão de outras
histórias, um bando de ideias novas.  “Todo verdadeiro conhecimento
provoca redemoinhos. Nadar a tempo contra a corrente em redemoinhos.
Tal como na arte, o decisivo é: escovar a natureza a contrapelo”706, nos
704 NEVES, Margarida de Souza.  Uma escrita do tempo:  memória,  ordem e
progresso nas crônicas cariocas. In: CANDIDO, Antonio (et al).  A crônica: o
gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil, op.cit., p. 82.
705 BILAC, Olavo .Crônica. O Estado de S. Paulo. São Paulo,03/10/1897.  In:
DIMAS, Antônio. Bilac, o Jornalista: crônicas. v.1. op. cit., p.227. 
706 BENJAMIN, Walter. Passagens. Op. Cit., p. 922.



pede Walter Benjamin. Espera-se que, cada vez que se espiar entre essas
folhas um redemoinho se forme e transforme o que aqui está em novas e
mais bonitas formas,  que saltem das páginas como lampejos, raios que
espalham chispas da modernidade. 

“O  curso  da  história  como  se  apresenta  sob  o  conceito  de
catástrofe não pode dar ao pensador mais ocupação que o caleidoscópio
nas mãos de uma criança, para a qual, a cada giro, toda a ordenação
sucumbe  ante  uma  nova  ordem”707.  Como  os  pequenos  espelhos  do
caleidoscópico brinquedo infantil, as combinações são as mais diversas
e formam novas e melhores imagens a cada vez que são remexidas,
refletidas. É desejo que sucumbam à nova ordem e saltem das páginas
dessa tese novos e outros estudos. Crônicas e passagens, passagens de
crônicas,  passagens  perpassadas  por  crônicas:  pedrinhas  soltas  e
coloridas que montam um caleidoscópio da modernidade deste jornalista
Olavo Bilac, seus espaços e suas gentes.  

707 BENJAMIN, Walter.  Parque Central.   In:  Charles Baudelaire : um lírico
no auge do capitalismo. Op. Cit., p. 154.
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ANEXOS

APRESENTAÇÃO

Este anexo traz 50 crônicas de Olavo Bilac não publicadas em livros e
que foram por mim recolhidas junto à Biblioteca Nacional e ao Arquivo Edgard
Leuenroth, Centro de Pesquisa e Documentação Social do Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas da Unicamp. São textos que, com maior ou menor extensão
e  profundidade,  versam  sobre  o  palco,  os  protagonistas  e  o  veículo  da
modernidade  brasileira.  Acredito  que  todos  são  importantes  para  melhor
compreender uma das mais importantes épocas da vida nacional. Ao lado de
tantos outros textos, essas crônicas formam parte de um registro público que
configura uma pequena história do Brasil.

Para chegar a esta seleção temática, tive como guia a obra de Antonio
Dimas  intitulada  Bilac,  o  Jornalista.  Foi  através  do  minucioso  sumário
elaborado  pelo  professor,  com aproximadamente  1600  resumos  de  crônicas
lidas  e  catalogadas,  que  encontrei  os  textos  que  agora  apresento.  Essas  50
crônicas nunca haviam sido publicadas na íntegra em nenhuma obra, exceto em
sua moradia primeira, as colunas das folhas para as quais Olavo Bilac escreveu
por  quase  duas  décadas.  Os  textos  aqui  apresentados foram  escritos  pelo
cronista  entre  1890  e  1908  nos  seguintes  periódicos:  A  Cigarra,  Correio
Paulistano, Correio do Povo, Gazeta de Notícias, Kosmos, O Combate e O
Estado de S. Paulo.

A ortografia foi atualizada, mas a pontuação foi mantida, assim como os
sinais  gráficos  colocados  pelo  autor,  seja  marcação em negrito,  itálico,  ou
parênteses, colchetes etc. Palavras que continuam com a mesma grafia, mesmo
que em desuso,  foram igualmente conservadas.   Os trechos ou palavras que
estão  ilegíveis  no  original  foram assinalados  com a marca  [*ilegível*].  Os
textos da revistas A Cigarra e Kosmos são mantidos em versão fac símile, por
estarem em melhores  condições de leitura  e mostrarem uma riqueza gráfica
maior do que os impressos em papel jornal.  A maior preocupação foi sempre
manter a escrita de Olavo Bilac e trazer a luz também essas crônicas, para que
possam gerar novos estudos, com outros e diferentes olhares.



ANEXO I. A CIGARRA





ANEXO II. CORREIO PAULISTANO

Correio Paulistano, 12/07/1908
Diário do Rio – 10 de julho
Foi apresentado ontem à Câmara um projeto de lei ampliando a reduzida

e ridícula legislação que possuímos sobre o divórcio. Determinou o projeto que
“se considere dissolvido o vínculo conjugal, podendo os ex-cônjuges convolar a
novas núpcias,  2  anos depois  de passar  em julgado  a sentença  que houver
proferido o divórcio entre eles, na conformidade da legislação vigente, desde
que um dos cônjuges assim o requeira”.

Seria incontestavelmente uma grande, uma extraordinária conquista da
razão e da justiça. Separados os cônjuges, asseguradas a condição e a sorte dos
filhos que houver, não se compreende que a escravidão conjugal persista, e que
ambas as vítimas do casamento infeliz fiquem privadas de procurar em outra
união legítima a felicidade que não puderam lograr na primeira. 

Ontem à noite dois dos signatários desse projeto, interroguei-os sobre as
probabilidades  da  vitória.  Ambos  tiveram  um  sorriso enigmático,  e
responderam-me vagamente, com algumas palavras dúbias, em que ser adivinha
o desânimo.

Compreendi logo o sorriso de ambos e não insisti.
O projeto foi apresentado apenas como um lembrete, e uma afirmação

de ideias. A câmara não se atreveria a votar esse ano uma tal medida, que,
apesar de ser de um nobre liberalismo e de uma absoluta justiça, tem contra si a
má vontade de grande número de elementos conservadores.

O ano é terrível. É o último da legislatura. É o ano em que se apuram as
dedicações, em que se dá balanço os serviços, em que se procura fazer jus à
reeleição. Um passo errado pouco vale, quando dado durante os primeiros anos
da sessão; mas,  no último, cada escorregão é uma queda,  e cada queda é a
morte.  Nos primeiros anos, o diploma é implume, não pode voar,  está bem
seguro nas mãos de quem o possui; mas, no último, já ele criou asas e asas
fortes: é preciso segurá-lo com unhas e dentes.

Ano terrível! É um ano em que quase toda a “gens” política tem medo
de ter opinião... 

[*ilegível*]



ANEXO III. CORREIO DO POVO

Correio do Povo, 06/02/1890
Chronica Livre
- Filha, o nada deve ter sido assim. Deus quando tirou o mundo do nada

devia estar como eu estou agora, com a alma cor de cinza como o céu desta
tarde de chuva, pernas cruzadas, mordendo o charuto e ruminando o tédio, triste
como um cemitério ao por do sol. Deus devia, diante do nada, ter essa mesma
cara desconsolada que eu tenho agora, diante do deserto branco das tiras de
papel...  pena  criadora,  arranca  o  universo  das  entranhas  deste  nada!  Tinta
onipotente,  atira  ao  vento  deste nada o  germe primeiro  da primeira  letra!...
Filha, o nada deve ter sido assim!...

- Basta de lamúrias! trabalha. Deixa que o céu peneire o pranto amargo
da viuvez  do sol;  deixe que o céu se cubra de cinzas,  e  role nuvens sobre
nuvens, carregadas de chuva. Feche os olhos! O teu dever de cronista é fechar
os  olhos  ao  presente  e  ressuscitar  os  dias  que  passaram,  alegres  e  tristes,
saltando como arlequins e arrastando-se como paralíticos, de fumo no chapéu e
guizo aos pulsos. Fecha os olhos! e vê que horizonte de ouro incha as tuas
pálpebras, e estende-se infinito afora, todo de ouro, rutilando e palpitando...

***
Ouro... por baixo e por cima, de lado a lado, ouro que ofusca, ouro que

alucina. É um sonho de Harpagón. Vento retina, com um barulho de moedas
remexidas:  e  eu  fico  sozinho no ambiente vulgo,  imóvel  e  duro como uma
estátua de ouro.

E vozes metálicas, vozes de ouro, clamam tinindo:  -Lastro de apólices,
lastro  de  ouro,  lastro  de  apólices,  lastro  de  ouro...  Depois  sobem da  terra
vegetações de ouro, bracejam árvores  de ouro,  espumam rios de ouro. E as
mesmas vozes metálicas, as mesmas vozes de ouro, clamam tinindo: -Lastro de
apólices, lastro de ouro, lastro de apólices, lastro de ouro... 

- Musa da crônica! Basta de ouro... que me importa que o lastro seja de
metal ou de papel, se as minhas algibeiras navegam tão leves, sem lastro de
espécie alguma? Ai! quem me dera, filha, que as minhas algibeiras pudessem
experimentar de fato os inconvenientes do lastro metálico, e as desvantagens do
lastro de apólices! Basta de ouro, filha: prefiro abrir os olhos a ver de novo o
céu cor de cinza, viúvo do sol como eu de dinheiro, monótono e lamuriento
como eu, nesta tristíssima tarde de chuva, cujos minutos se arrastam, demorados
e longos como os períodos das Meias Tintas...

-Fecha os olhos,  filho! Precisas de um choque elétrico,  que te ponha
todos os nervos alerta, que te sacuda violentamente a alma toda, empoeirada
pela monotonia da vida. Fecha os olhos, e vê que horizonte de chamas e de



sangue te queima as pálpebras, e estende-se infinito a fora, todo de sangue e de
chamas, ardendo e fuzilando...

***
Sangue e chamas. De lado a lado, o fumo da batalha, os relâmpagos de

fuzilaria,  a  trovoada  do  bombardeio,  lagos  de  sangue  vivo,  barricadas  de
cadáveres, trapos de bandeiras voando... É um sonho de Napoleão.

O século quer morrer legando ao seu filho um mundo novo, purificado
por uma revolução universal!...

A  revolução incendeia  os  gelos  da Rússia,  lambe os  calcanhares  do
chanceler  de  ferro,  planta  a  bandeira  da  revolta  do Canadá,  convulsiona  a
Austrália,  e mina em silêncio o chão da África,  enquanto seus dominadores
disputam a maior parte do domínio. No amanhecer do século que vem, a face do
mundo estará mudada, porque um grande terremoto social terá passado por ela...

- Basta de profecias, filha. Que tenho eu com o que vai pela Europa, que
tenho  eu  com o  que  vai  pelo  mundo?  Deixa-me  tranquilo  na  minha  terra
pacificada, vendo florescer a República, vendo a vida correr quieta e monótona
como a água do canal do Mangue, aturando os Foguetes e suportando o Castro
Lopes, vendo tudo cor de cinza como o céu desta tarde de chuva... Filha! deixe-
me abrir os olhos.

-Fecha os olhos, filho! O que tu queres é idílio, pedaço de romântico.
Fecha os olhos! e vê que horizonte azul se dilata sem nuvens, polvilhado de
estrelas e banhado de luar, todo azul, cortado de rumores de beijos e povoado de
cantos...

***
De cada janela pende uma escada de seda. De cada moita rebenta uma

serenata de rouxinóis. As estrelas andam rodopiando lá em cima, tremendo de
volúpia, fazendo rixas de ciúmes, arremessando punhados de raios. É um sonho
de Romeu...

Não é a cotovia, é o rouxinol, amor! Não foi teu pai que acordou, inveja
das violetas,  foi  um rato  que  rolou  pela  escada!  Aquela  claridade não  é a
claridade da aurora, Julieta, é o luar que chora, entre as romãzeiras em flor!
Estes gritos? Não é a polícia que chega, irmã das estrelas, são os gatos que
miam no telhado...

E a terra toda parece amar, aberta numa explosão de flores... Andam
gênios errantes, batendo as asas ao ar, derramando sobre a terra, dos vasos de
ouro, o vinho capitoso do desejo. Tudo azul, tudo azul. A terra é um grande
leito  de noivado,  cheiroso e fresco.  Tanger  de cítaras,  beijos perdidos pelas
alamedas, gemidos e soluços, carícias e súplicas, juramentos, pétalas de flor de
laranjeira,  suspiros,  apitos,  polícia,  pais  indignados,  rapazes  e  donzelas
acabando no xadrez o doce romance idílico do rapto.

Doze raptos nestes sete dias, filho! É disto que tu gostas, romântico.
Pouco te importam os bancos, pouco te importa a política: o que tu queres é o
mel do idílio, o escândalo do amor proibido, a senvergonhismo das meninas que



fogem, muito pálidas, à meia noite, de vestidinho de casa azul, nos braços dos
janotas caixeiros.

Assim, farta-te de raptos, sacia-te de escândalos! Felizmente, cá está a
Conveniência Social para por cobro a essa desmoralização. Quê? não precisas
falar: já sei que vais perguntar o que é que tem a sociedade com os amores dos
outros... Tem muita cousa: não há sociedade séria sem pureza de costumes.

Gostas daquela senhora? achas que os seus olhos são lindos, que os seus
cabelos são longos, que a sua boca é deliciosa? – mas que te custa, conquistador
idiota, vestir a sobrecasaca e ir, com um pouco de gravidade e um pouco de
comoção, pedir ao pai daquela senhora que a deixe vir contigo perfumar a tua
casa, consertar-te as camisas velhas, fazer da tua vida um paraíso, brigar contigo
duas  vezes  por  dia,  gastar-te  todo  o  ordenado  com  a costureira,  dar-te  a
felicidade de uma sogra? Ao menos, se fazes questão do idílio, se o teu coração
precisa, para engolir o jantar do amor, excitar-se primeiro com o vermouth do
rapto, por que não vais antes de tudo prevenir a polícia e pedir vênia ao pai da
senhora?  É  simples:  vai  à  polícia  e  declaras:  -  vou hoje  raptar  a  sra.
Mariquinhas; não se incomodem que não há perigo, estou pronto a casar. – Vais
depois ao pai: - O senhor consente que eu entre esta noite em sua casa pela
janela? quero raptar a sra. sua filha, mas não se assuste; vamos direitinho para a
igreja...

Faz a Conveniência Social muito bem, filho. E ainda ela vai fazer mais:
vai regularizar todos os amores.

Já não se trata de raptos. Gostas de uma mulher? espera um pouco e vê
se ela está inscrita no registro.

Às vezes, do beijo sai  uma epidemia:  é preciso salvaguardar a saúde
pública.

Queres beijá-la? mas é preciso que antes a conveniência social pese bem
as conseqüências que pode ter esse beijo, e veja quanto tempo ele pode durar, e
examine bem se não será mais conveniente que em vez de um beijo na face, seja
um beijo na fronte ou na mão.

Um guarda  da  saúde  pública  estará  embrulhado  em cada  cortinado;
debaixo  de  cada  travesseiro  estará  escondido  um  delegado  da  Academia
Nacional de Medicina. Podes arrepelar-te. Romeu de fancaria, podes rugir a tua
indignação: antes de tudo a saúde, até mesmo antes da moralidade do amor e do
segredo da alcova...

Ora,  pelo amor de Deus! que diabos tenho eu com os raptos, com a
saúde pública e com os segredos de alcova? Deixa-me, filha, ficar com os olhos
abertos para este céu cor de cinza: deixa-me assim, como estou, deliciado com a
chuva miúda que cai, pensando em cousas tristes, com uma lágrima no canto do
olho pela morte do Martinho, aborrecendo-me à vontade, nesta tarde de chuva!
deixa-me ficar emparedado no meu spleen, sem querer saber das alegrias da
vida,  gozando-o  demoradamente,  voluptuosamente,  o  meu  delicioso
aborrecimento!  Preza  aos  céus que continue a chover,  que,  por  dias  e  dias



gotejem melancólicas as árvores imóveis, que as ruas fiquem cobertas de lama,
que  o  céu  conserve  fechada  a  sua  cortina  de  cinzas, que  nenhum  poeta
inoportuno me venha visitar no meu isolamento, que ninguém pense em mim,
que eu fique sozinho, cansado de toda essa vida, vendo a chuva cair, de pernas
cruzadas, metido comigo mesmo, mordendo o charuto e ruminando o tédio, e
esperando ansiosamente que me venha visitar o supremo chique da nfluenza, a
civilizadíssima doença, de que não se morre, e para cujo tratamento se pode, por
conseqüência, chamar um médico com toda confiança...

Ó diabo!  lá  aparece  um raio  de sol...  Nem ao menos, pode a gente
aborrecer-se à vontade...

O.B.



ANEXO IV. GAZETA DE NOTÍCIAS

Gazeta de Notícias, 05/06/1890
Os vícios
Conta-se do mais adorável do  causeurs fluminenses, - aquele a quem

Theophile Gautier chamava  la pére de la foudre, - que, poucos dias antes de
morrer,  amarrado ao  leito  por  uma doença inexorável teve essa lamentação
dolorosa: - Vejam vocês, já nem posso fumar! ai meus amigos! que saudade,
que saudade que eu tenho dos meus queridos vícios!

O Rio de Janeiro, em breve, dirá o mesmo: a polícia está acabando com
todos os vícios. E eu não sei que vida amargurada e monótona será a nossa vida,
no dia em que a gente for obrigada a ser virtuosa, por não ter mais o que fazer.

Em primeiro lugar, a polícia fez ao jogo a mais implacável de todas as
guerras. E também a mais injusta: porque ninguém, neste mundo, depois do 89
da chapa, tem o direito de privar o homem de nenhum dos direitos do homem;
e, afinal, qualquer um de nós tem o direito indiscutível e sagrado de empregar o
seu dinheiro onde e como queira, em ações do Baú ou e bilhetes de loteria, em
prédios ou em fixas, em apólice ou em poules.

Depois, a polícia passou da sala de jogo à alcova: fiscalizou o amor e
fechou as hospedarias. 

De passagem, a polícia deixou por um momento os vícios e invadiu o
domínio  da crença,  chamando a contas  os  curandeiros e  as cartomantes:  de
modo que a polícia clara e peremptoriamente proibiu que eu, cidadão brasileiro,
eleitor, cumpridor de todos os meus deveres civis, tivesse o direito de escolher
entre as pílulas do Sr. Marques de Hollanda e as ervas do caboclo da Praia
Grande,  entre  as  hipnotizações do  Dr.  Erico  Coelho  e as  magnetizações da
Mme. Josephine.

Agora, a polícia exulta porque descobriu mais um vício. Descobriu, é
um  modo  de  dizer:  porque  esse  vício  é  talvez  o  mais antigo  de  todos.
Naturalmente o culpado de tudo isso é o Sr. Fábregas do Padre Amaro: se o Sr.
Fábregas não expusesse todas as noites a calva do Libaninho à luz da ribalta do
Lucinda, ainda a essas horas a cândida polícia ignoraria a existência de mais
esse vício a reprimir. Em todo o caso, - lavra mais um tento, ó virtude! – até
esse vício vai desaparecer...

***
Mas a polícia não pode estar satisfeita: ainda há vícios. Por exemplo: o

vício de fumar e o vício de tomar rapé. 
No vício, como na virtude, não há nem pode haver meio termo. Tão

pouco virtuosa é a mulher que se deixa amar por dois homens, como a que se
deixa amar por cinqüenta: o número não influi. Tão vicioso é o sujeito que se
embriaga todos os dias como o que toma rapé ou outra coisa de cinco em cinco



minutos. É de esperar, portanto, que a polícia que persegue as cartomantes, os
roleteiros e os hospedeiros, - persiga também, por coerência, todos os outros
propagadores do vício. 

Amanhã, dirão os jornais: a polícia, atendendo a que é preciso reprimir o
vício,  mandou  fechar  a  casa  Havaneza.  E,  depois  de  amanhã:  a  polícia,
atendendo a que é preciso moralizar o povo, pediu ao governo a deportação do
Sr. Paulo Cordeiro.  E daqui a três dias: a polícia, considerando que é preciso
salvaguardar a virtude, declara inimiga pública a Sra. Viúva Clicquot.

E,  depois,  para acabar de uma vez com a sem-vergonhices do amor,
aparecerá uma bela manhã, em todas as esquinas da capital, impresso em letras
de cinco palmos, de modo a entrar pelos olhos dos cegos, este edital categórico: 

“A  polícia,  considerando  que o  brasileiro  ama escandalosamente  em
todas  as  estações,  considerando  que  isso  já  chega  a ser  pouca  vergonha,
considerando que o culpado dessa pouca vergonha é este clima incendiário que
faz do sangue da gente uma carta de bichas; decreta:

“Fica banido o clima do território da República.”
***

E, nesse dia, eu cercarei a minha fronte original de flores de laranjeira,
alistar-me-ei  no  partido  católico,  principiarei  a  escrever  crônicas  para  O
Cruzeiro, e serei virtuoso, mas tudo quanto há de mais virtuoso, por não poder
ser outra coisa qualquer. 

O.B.

Gazeta de Notícias, 11/06/1890
Vedada...
Tu és para mim como uma cidade maravilhosa, defendida por muralhas

altíssimas. E, em torno dessas muralhas, eu ando rodando, rodando, de noite e
de dia, palpando essas pedras que me ensanguentam as mãos. Cidade da luz,
cidade do bem! quando abrirás  as tuas portas?...

Rompe a  manhã.  Um dilúvio  de  fogo  inunda  o  céu.  E  tu  emerges,
resplandecendo, do banho de fogo do sol, num desalinho matinal. E eu, mísero,
eu, louco, apenas de cá de baixo posso, ansiosamente, avistar os cimos gloriosos
das tuas  árvores,  sacudindo a folhagem à carícia  da luz...  Cidade  do  bem!
quando abrirás as tuas portas?

Sol a pino. Rumorejas, vozeias, na agitação do trabalho e da vida. E eu
posso  apenas,  ansiosamente,  de  cá  de  baixo,  eu,  louco,  eu,  mísero,  ver
elevarem-se radiando as agulhas esbeltas das tuas torres, orgulhosas, em torno
das quais se desfia sereno o vôo das andorinhas errantes, como um colar de
pérolas negras que se desprendem...

Quando abrirás as tuas portas, cidade da luz?...
Tarde. Novas púrpuras rolam no céu. Vibra o staccato suave da voz das

últimas aves. Uma poeria cinzenta flutua no espaço. Aproxima-se a noite. Uma
estrela fulgura pálida, sobre ti, dominando-te, toda, como se fosse o meu sonho,



a espiar-te. E a noite cai, silenciosa, desenrolando sobre o teu sossego a onda
clara da via láctea. Cidade do bem! quando abrirás  as tuas portas?...

Silêncio.  Treva.  Num  último  suspiro,  num  último  espreguiçamento
voluptuoso, adormeces sorrindo. E eu colo o ouvido à muralha de pedra, para te
ouvir o calmo ofego, no sono. E um desespero angustioso, me cresce na alma, e
sobre-me aos olhos uma enchente de lágrimas, e ruge-me o sangue nas veias, e
eu recomeço a rodar, a rodar, furioso e esfaimado, em torno dessas muralhas,
como um lobo feroz em torno de um aprisco... Cidade do bem! quando abrirás
as tuas portas?... quando abrirás  as tuas portas, cidade da luz?...

O. B

Gazeta de Notícias, 30/10/1895
Kean
Não trato aqui, está claro, do famosíssimo Kean, o genial e desordenado

ator,  filho  da  veia  dramática  do  velho  Dumas,  descabelado  espantalho  de
dramalhão, que, ainda há pouco, Ermeto Novelli  arrancou do olvido, para o
plantar, cheio de gestos largos e de imprecações furibundas, diante dos olhos
lacrimosos  dos  freqüentadores  do  Lyrico.  Às  pessoas  pouco  fortes  em
ortografia, devo também dizer que não trato do Quim, do saudoso Nhô Quim,
que é um dos mais belos florões da coroa artística do ator Martins. Nada! Trato
do ilustre quadrúpede Kean, há alguns dias apenas falecido, vítima imbele  das
patas dos burros de um bonde.

Les mort vont vite... Kean morreu há 15 dias e já ninguém se lembra
dele.

Ah! como diria Musset da morte do Malibrari, poderia eu dizer da morte
do inditoso quadrúpede:

El dans çe pays eu quinze jours, je le sais,
Le dúne mort ressent une vieille nouvelle…
Enfim, não só para acusar de ingratidão a fina flor do nosso  turf que

desenferrujo minha pena, depois de tantos dias de melancolia e preguiça. Os
cavalos, como os homens, são flocos de espuma que se desfazem a um sopro do
Destino: não somos nada nesta vida!...

Se  trato  ainda  do  fogoso  Kean  ,  é  porque  o  processo que  seu
inconsolável dono está intentando contra a companhia Villa Isabel dá lugar a
comentários altamente filosóficos. E a filosofia, bem o sabeis, é o meu fraco: no
meu sinete  de armas  (escudo esquartelado,  sem barra e  bastardia,  com três
besantes de prata sobre o campo de sinopla tenho, como timbre, um par de asas
pandas  equilibradas  sobre  uma  pena  de  pato,  com  a  divisa  –  primo
philosophare, deinde vivere. Vejamos o processo. 

Estava  eu  no  escritório  de  um  advogado,  quando  o  entraineur do
miserando Kean, testemunha de vista, contava o doloroso sucesso. Diz a ele:

Ah! seu doutor! Eu ia levando o cavalo com toda tranqüilidade... Ele ia
garboso, pisando nobre, seu doutor, atirando o jarrete, como um rei na corte... O



bonde chegou, veio em cima dele; ele recebeu o encontrão, altivo, e caiu. Seu
doutor! quando os burros pisaram ele, o cavalo gemeu como uma criança, seu
doutor!...

E nos olhos do  entraineur – um pardavasco desempenado – lágrimas
rolavam.

Conheci então o processo. O dono do quadrúpede reclama da companhia
Villa Isabel a quantia de quarenta contos de réis. A companhia – deslembrada
de que nas patas de um parelheiro de raça rolam centenas de contos, impelidas
pela febre do jogo de poules – recalcitra, dizendo que isso é muito dinheiro para
um animal, que, segundo a cúria romana, não tem alma.

O reclamante, indignado, retruca, cheio de reminiscências literárias, que
já se foi o tempo em que o diabo e o mundo pagavam almas: Fausto, se tornasse
ao  mundo,  não  venderia  a  Mefistófele  a  alma  –  vender-lhe-ia  o  corpo;  e
Mefistóteles, como um verdadeiro Shylock  que é, negociaria esse corpo, às
libras,  ou  (o  que  seria  mais  natural  neste  século  da  reforma  dos  pesos  e
medidas) aos quilos.

E  aí  está  o  processo.  Qual  será  o  laudo?  qual  será  a  sentença?
Candelabros da justiça! iluminai o espírito do juiz...

***
Agora, o comentário filosófico.
O cavalo Kean,  se tivesse juízo, não se deixaria morrer às patas dos

burros  da companhia  Villa  Isabel:  adiaria  o  desastre  até  encontrar,  em vez
dessas patas fatídicas, as rodas não menos fatídicas de um bonde elétrico da
Botanical.  Porque, assim, o esclarecido Kean contribuiria heroicamente, com
sua morte  e seu exemplo,  para elucidar  um ponto obscuro  do processo das
indenizações...

Quando os elétricos da Botanical esmagam crianças, os pais da vítima
nem se afoitam a requerer inquérito contra o motoneiro culpado. A cousa é
sumária:  o motoneiro evade-se,  a criança enterra-se, o pai põe um fumo no
chapéu e a harmonia das esferas não se perturba. O  entraineur  do malfadado
Kean  diz  comovedoramente  que,  quando  os  burros  pisaram  o  cavalo,  “ele
gemeu como uma criança”.   Pous eu, há mais ou menos dois meses,  vi um
menino ser esmagado por um elétrico, em frente à rampa da Glória; e, sem ter a
pretensão de poder comover a alguém, posso afirmar que o menino, quando foi
esmagado pelo elétrico, gemeu.... como um cavalo! E o pai do menino -  palavra
de honra! – não pediu quarenta contos à Botanical. Que se deve concluir daqui?
– que a eletricidade tem menos responsabilidade moral que os burros ou que os
cavalos têm mais valor que os meninos?

***
Inclino-me a aceitar a segunda conclusão. Que valem meninos? Nascem

aí  a  três  por  dois,  nas  estalagens  da  Cidade  Nova  como  nos  palácios  de
Botafogo; ao passo que cavalos como o Kean...



Enfim,  pode  ser  que a primeira  conclusão seja  verdadeira.  E,  sendo
assim,  consintam  que  eu  solte  aqui  a  rédea  do  meu  talento  matemático,
estabelecendo duas proporções:

Quando as Mannlüchers legais mataram um estrangeiro,  pagamos, de
indenização, por esse homicídio legal,  cem contos. Logo, a companhia Villa
Isabel  está para um cavalo de raça, como uma Mannlücher legal  está para o
estrangeiro legalizado.

E mais: como a França nada nos pagará pelos brasileiros espingardeados
em Amapá, segue-se que: os elétricos da Botanical estão para os meninos, como
os franceses de Counnany estão para os brasileiros do Amapá.

E dizer que, com toda esta penetração, nunca serei ministro de Estado!
Fantasio

Gazeta de Notícias, 30/10/1895
Sobre o divórcio
Segundo leio, as câmeras vão começar a discutir a questão do divórcio.
Em  toda  esta  vasta  cidade,  milhares  de  corações  femininas  vão

acompanhar o debate com ansiedade e interesse. Os deputados que se dispõem a
combater o projeto, podem desde já contar com o ódio das mulheres: todas as
saias,  arrufadas,  pandas de ira,  enfunadas de cólera,  se  agitarão,  em tufões
indignados, contra os partidários do status quo. Em compensação, os paladinos
da lei  libertadora  sucumbirão  todas as  manhãs,  sob  o  peso de  uma nuvem
perfumada de bilhetinhos doces: creio mesmo na existência de deputados que só
defenderão a causa com a mira na gratidão das jovens cativas que a lei, uma vez
decretada, libertará.

No casamento, como em tudo, o número dos descontentes é maior do
que o de contentes. Eu, por mim, não sou contente nem descontente. Não tomei
ainda passagem a bordo dessa grande nau de ouro que é o casamento, - nau que
parte, chibante e galharda, toda apendoada de gonfalões e de flâmulas, com as
velas de linho e púrpura bordadas de tules de flor de laranjeira, ressoante de
músicas  divinas,  -  e  que,  quase  sempre,  quando  chega  ao  porto,   chega
desarvorada  e  tonta,  como vindo  de  um naufrágio,  com o  casco  amassado
pauladas dos vendavais, e trazendo a bordo mais um casal de desgraçados e de
desiludidos.

Mas conheço tanta gente que sofre... Ainda há poucos dias, uma boca
formosíssima,  de  onde  as  palavras  saem tão  perfumadas  que  entontecem e
embriagam, disse-me num momento de conversa íntima: “Todo homem de bom
coração, que dispõe de uma pena e de uma coluna no jornal, tem o dever de
defender o divórcio!”

- Respondi que não creio muito na eficácia dessa medida, e que, com
divórcio ou sem ele, o casamento será sempre a mesma cousa. A divorciada de
hoje casará de novo amanhã e, de novo, amanhã, amaldiçoará o casamento: para
que correr de desgraça em desgraça e de desilusão em desilusão?



Mas a boca formosa teve um sorriso triste: “Quem é o senhor que assim
quer discorrer sobre o futuro? Que lhe importam as desgraças que hão de vir? O
seu dever é dar um remédio às desgraças de hoje, senhor filósofo! O homem
que contribui  com seu esforço para dar  meia  hora de felicidade,  ainda que
enganadora,  aos  seus  semelhantes,  pratica  uma  obra  de  caridade  que  bem
merece benção e beijos...”

Saí dali convencido e decidido a quebrar lanças em favor da santa causa.
Mas,  logo  no  dia  seguinte,  encontrei  alguém  que,  com  uma  boca

igualmente  formosa,  mas  triste,  triste  profanada  pelos  beijos  de  algumas
dezenas de homens, falou-me do tempo em que praguejava contra o casamento.
[ilegível]

Falou-me do tempo que praguejava  contra  o casamento:  “Olhe,  meu
marido, muitas vezes, chegou à suprema infâmia de me dar pancadas. Separei-
me dele, como quem sai de junto de um pântano; era um miserável,  era um
grosseiro, era um bruto! Hoje, depois de ter conhecido outros homens, sei que
todos são mais ou menos como ele... E sabe? Tenho saudades do casamento,
daquela  escravidão,  daquelas brutalidades,  daquelas pancadas.  Pensei  que ia
mudar de sorte: mudei apenas de pântano. Se os homens são todos os mesmos,
por que não fiquei eu aturando o primeiro?

Aqui, tive o desejo de ponderar à pobre desconsolada: “o seu argumento
é falso; a senhora tem sofrido tanto, porque foi se separar do primeiro homem
para andar tontamente errando de homem em homem...” Mas vi-a tão pálida, tão
triste, tão devastada pelos anos de tantos desgostos... Argumentar contra quem
sofre uma inutilidade, é uma crueldade. 

Ah! minhas senhoras!As cartas que me dirigis, pedindo-me que  escreva
a favor do divórcio, ficarão decididamente sem resposta... Sou um homem de
alma... como direi?... míope. Só vejo minúcias; só posso apreciar um quadro de
trecho  em  trecho,  chegando  o  nariz  bem perto  dele.  Falta-me  o  poder  de
abranger  com o  mesmo  golpe  de  vista  todo  um problema:  e,  onde  outros,
desprezando  pormenores,  vêem  o  aspecto  geral,  -  eu  sei  apenas  ver  casos
individuais.

E, francamente: acho que no casamento, como em tudo, só há um meio
de ser feliz: é considerar-se cada um feliz, embora o não sejam e não mudar.
Um velho prolóquio diz que três mudanças de casa equivalem a um incêndio.
Quem muda muito de casa fica com os trastes quebrados.

É uma opinião tola, não é? mas que quereis, é uma opinião minha...
Fantasio

Gazeta de Notícias, 05/03/1896
Ode à tromba
Celebro, as 6 trombas d’água! 6 portadoras
Da ira celestial!
Celebro a grande fúria rugidora



Com que alargaste o leito da Central!
Para cantar-te a musa desentranho
Do olvido... Ó grande, ó temerosa tromba!
Ó nunca visto banho!
Ó barreia de arromba!
- Louvado seja o grande Zeus no Olimpo!
Mataste gente? pouco importa! – quem 
Morre afogado pelo menos morre limpo,
- O que já é um bem!

II

Ó Sapucaias! Que de vós seria,
Se tivesses apenas, indigentes,
Para tratar de vossa porcaria,
Médicos e intendentes?!
Que seria, cidades brasileiras
De vós, nessa aflição
Carregadas de febres e lazeiras;
Rodas de infecção,
- Se cada uma de vós que se engrace,
Possuindo Intendência,
Ao lado da Intendência não tivesse
O auxílio da Divina Providência!

III

Cada cidade pelos cantos sujos
Tem esterco aos montões;
Sobem pelas paredes caramujos;
Em largos batalhões,
Cruzam sapos as ruas;
Mau calçamento, encanamentos sujos,
As praças são comuns,
Os becos são esgotos,
E, por essa imundice informe e vasta
-Magra, triste, infeliz
Uma população banza se arrasta,
Com a mão no nariz...

IV

Mas vem a tromba...Ulula



Uiva, sibila, estardalhaça e estronda;
Roda... para... prepara o salto... pula.
Cai, e desfeita em água, de onda em onda,
Enche o vale... Espamando,
Sobe o monte, a roncar...
E despenha-se, e engrossa, retornando, 
- Vasto e deserto mar...
Ó tromba meritória!
Ó divina Empresa!
Hás de ficar na história
Da pública limpeza!

V

Adeus lixos! adeus, fedor de canos!
Burros mortos, adeus!
O que os fiscais não fazem em cem anos,
Fez num só dia a cólera de Deus!
Adeus, cisco e poeiras!
Caem, na Estrada, as estações, em cacos...
Rolam as ribanceiras, 
E tapam os buracos...
E é tudo um mar... E apenas sobre nada
Sobre esse mar sem fim,
- Como Noé -, o diretor da Estrada
O marechal Jardim...

VI

Deus, que reges as Trombas, 
Senhor das Tempestades, 
Que dos Prefeitos zombas
E inundas as cidades!
- Mais trombas, ó Senhor que nos alagas,
Mais trombas por quem és!
Trombas! até que as vagas
Te vão lamber os pés.
E para que o Brasil, tonto de mágoa
De lazeira não caia, 
Manda um tromba d’água
A cada Sapucaia!
Fantasio



Gazeta de Notícias, 21/11/1897
Chronica
Crônica de quê? Mais dois imbecis caíram na esparréia  do conto do

vigário,  mais  um  sujeito  se  suicidou,  houve  mais  um incêndio,  desabou
anteontem sobre a cidade a primeira trovoada de verão, e, no Catete, descobriu-
se  um  senhor  curandeiro  de  nova  espécie...  Mais  nada!  patinamos  na
banalidade,  arrastamo-nos  pela  monotonia:  porque,  enfim  as  únicas  cousas
interessantes  de  agora  são  justamente  aquelas  que  a gente,  por  certa
conveniência, não pode tratar.

Na Europa, os repórteres, quando se acham sem notícias boas, inventam-
nas.  E,  de quando em quando,  a  imprensa de Paris  retoma algumas  velhas
blagues já esquecidas, limpa-as, dá-lhes lustro novo, e reedita-as. É assim que
aquela escandalosa mentira de uma serpente do mar tem sido impingida várias
vezes,  durante o século, ao público ingênuo. Também por aqui temos nossa
serpente do mar: é o Fantasma. Este Fantasma, que é verdadeiramente o gênio
tutelar do jornalismo sem assunto, já apareceu diversas vezes. Era ele o espectro
escarninho  que  mandava  o  Cunha  tirar  o  chapéu,  como era  ele  o  nababo
desocupado  que  atirava  moedas  de  cobre  do  alto  do  chafariz  do  Lagarto;
ultimamente, passou-se para Ascurra, e deu ainda trabalho rijo à polícia. Desta
vez, porém, a blague foi violentamente interrompida por cousas mais sérias, que
nada tinham de fantásticas. E ficamos outra vez sem assunto, numa sensaboria
estúpida. 

Se  não  houvesse  um  sem  número  de  razões  para  demonstrar  a
necessidade de uma associação de jornalistas, bastaria esta: devemos unir-nos,
para que possamos, em semanas de estagnação, inventar acontecimentos dignos
de comentário. Mas está provado que isso é uma utopia... É preciso que cada um
trabalhe por si. E quem escreve estas linhas, já muitas vezes pensou em cometer
grandes crimes, só para poder escrever sobre eles grandes crônicas.

Felizmente, ainda desta vez será possível arranjar, sem ter de recorrer a
essas violentas medidas, o meio de encher uma coluna da Gazeta.

***
Basta para isso falar com saudade daquela esplendida festa que houve no

Passeio Público.  Os cariocas, mais conhecedores daquele velho e admirável
parque, nunca o viram assim tão garrido, tão povoado de moças e flores.

Há pouco mais de um ano, recebeu o cronista, de Montevidéu, um livro
do Sr. Rafael Sicara, Recuerdo de Carola. Nesse pequeno volume, o autor, que
viveu  algum tempo  no  Rio,  registra  as  suas  impressões  de  viagem.  E  que
engraçadas, que deliciosas mentiras conta ele do Passeio Público! viu “arcadas
de flores,  y  chapitetes de pampanos,  y  puentes  de jasmines,  y graderias  de
cesped...”.  Viu mais ainda: viu, durante a revolta, cantando malaguenhas  ali,
“infelizes  imigrantes  que em estraño suelo  desembarcaran em médio  de los
horrores de la guerra y el silbar de las balas”, naquele parque onde outrora “los
augustos fundadores de la ciudad de Rio de Janeiro iban a encontrar el linitivo



de los días calientes, en la hora calma en que el Tyrreno y las Sibilas y las
Ondinas a la luz de la luna juegaban sobre el água...”.

Tudo  isso,  confessareis,  é  muito  grande  mentira,  posto  seja  mentira
amável... Mas se o Sr. Rafael Sicara visse o Passeio Público há uma semana, em
vez de o ter visto dois anos antes, já ninguém poderia duvidar de suas palavras.
Porque, há oito dias, não teria ele visto ali infelices imigrantes, mas teria visto
arcada de flores, puente de jasmines, chapitetes de pampanos, e ainda barracas
encantadas, pequeninos nichos de sonho, abrigando as mais  belas e as mais
caridosas mercadorias do mundo, e todo um deslumbramento de apoteose de
mágica, e todo um encanto de luzes, de aromas, de lindos olhos, de sorrisos.

Diz todo o mundo que não há dinheiro... Só o dinheiro que ali correu,
em duas noites de festa, faria a felicidade de muita gente. Quer o governo salvar
as finanças da Pátria? quer o governo ter o Erário abarrotado de Ouro amoedado
e em barras? quer espantar a Inglaterra, pagando-lhe de um golpe todas a dívida
e ainda oferecendo-lhe dinheiro emprestado? – é fácil,  chama o governo as
senhoras que se encarregaram do festival do Passeio, peça-lhes que façam pelo
Tesouro Público o mesmo que fizeram pelo patrimônio de N. S. Auxiliadora.
Com um festival daqueles por semana, está tudo salvo. Aí está um programa
financeiro que é novo: em vez de economia e cortes, música e flores; em vez de
impostos, batalhas de confetti.

***
Logo mais, na inauguração da praça de touros das Laranjeiras (que os

deuses propícios nos dêem uma bela tarde de sol),  a grande vitória de José
Bento e Alfredo Tinoco terá sua confirmação. Ninguém diria que, em tão breve
tempo, a cidade havia de ter uma praça como aquela. Aquilo, sim, já faz honra a
uma capital! Não faltam aplausos aos dois corajosos rapazes; bem o merecem
eles pelos sacrifícios que têm feito.

E bom dia! É  mais fácil conseguir a demolição do barracão da Lapa, do
que encher deste modo uma coluna da Gazeta... 

Gazeta de Notícias, 01/05/1898
Chronica
Vede só se isto não é verdadeiramente um sinal do tempo. Anteontem,

na Rua da Imperatriz, Fuão Esteves, porque José Paixão não lhe queria pagar
um frango que lhe comprara, desfechou um tiro de revólver contra o devedor
recalcitrante;  no  Andaraí  Grande,  Manuel  de  tal  esfaqueou  uma  senhora
Guilhermina, porque a pobre senhora não lhe queria pagar uma dívida antiga; e
pelo mesmo motivo, na rua Mauá, dois crêdores amassaram a pau as costas de
um senhor Amaral. É que o tempo não admite concessões, hoje, em matéria de
dinheiro. Quem tem o seu dinheiro em mãos alheias, busca reavê-lo por bem ou
à força, por meio de penhoras ou por meio de bordoadas. Quando a fome aperta,
não há amigos: - ai de quem não pode pagar! paga com sangue o que recebeu
em moeda-papel.



A situação, realmente, é tão aflitiva, que já o Dr. Ennes de Souza, com
aquela abnegação que o caracteriza, acaba de escrever uma carta à imprensa,
pedindo-lhe  que  aconselhe  ao  povo  que  coma  apenas  pão  de  milho  –
desprezando o pão de trigo,  alimento que só pode estar hoje ao alcance das
bolsas dos milionários. O diabo é que também o milho está pela hora da morte:
não  se  compreende  bem  porquê  motivo  o  ilustre  presidente  da  Sociedade
Nacional de Agricultura ainda não aconselha à população o uso da alfafa...

***
Maio aqui está. Vamos, ao menos, já que não temos pão barato e bom,

ter dias frescos e belos. É um consolo: quando a gente não sua e a febre amarela
nos deixa em paz, sempre as desgraças se suportam com resignação. Na antiga
Atenas, o povo se contentava com duas sardinhas e um punhado de azeitonas
por dia – porque o belo céu de Hélade, sempre alegre e azul, regalava as almas e
lhes dava distração e ventura.

Depois, além da doçura do mês de maio, vamos ter as câmaras abertas.
Que mais é preciso para que sejamos felizes? Iremos para a Cadeia Velha, logo
de manhã, com o estômago vazio e com as algibeiras vazias, e almoçaremos o
pão da retórica parlamentar com a manteiga saborosa das descomposturas, -
com certeza este ano mais abundantes e mais ferozes do que nunca.

A  mesa  da  Câmara,  diz-se,  já  mandou  substituir  a  débil  campainha
elétrica do ano passado por um poderosos e atroador carrilhão; além disso, já
comprou algumas camisolas de força, e já mandou guarnecer de pesadas barras
de ferro a tribuna: os deputados falarão de dentro de uma verdadeira jaula, para
que não possam, nos pontos mais inflamados da oração, saltar às dentadas sobre
os adversários.

Vai ser um regalo! que importa a carestia do trigo? – ouvindo os pais da
pátria o povo esquecerá a fome, e será feliz. 

***
O conselho municipal, interessado pelos asilos e pelos recolhimentos,

vai fazer concessão de mais algumas loterias. Assim, o vício fornecerá carne
seca aos famintos e vestuários aos nús. Ainda bem: já que o vicio nos governa
soberanamente,  bom  é  que  sirva  para  alguma  coisa  útil.  Mas,  acredita  o
conselho que as loterias se vendam?

Nós  já  estamos  ficando  tão  pobres,  que  nem  mesmo  para  o  jogo
achamos dentro das algibeiras algumas notas de dez tostões. 

“Não quereis adquirir quinhentos contos por seis mil réis?”, nós, com
grande pesar na alma, somos obrigados a confessar que, se tivéssemos seis mil
réis no bolso, ficaríamos contentes com a nossa sorte... 

***
Hoje, a mocidade cearense irá em romaria visitar a estátua de José de

Alencar.
É consolador isto. A estátua do patriarca de nossas letras tem ao menos o

amor dos moços, já que só tem o desamor da prefeitura. Quando no ano passado



inauguramos  a  estátua,  Ferreira  de  Araújo  entregou-a  ao  prefeito,  que,
comovido e eloquente, jurou morrer abraçado a ela, zelando a sua conservação. 

Pois sim! Para que o belo bronze de Bernardelli não ficasse exposto às
injúrias  dos  cães  e  dos  garotos,  foi  preciso  que  a  companhia  de  gás,
generosamente,  mandasse fazer  e colocar  em torno dele  um gradil.  Bem se
preocupa a prefeitura com as estátuas dos homens de letras!

Mas nesta época de politicagem e de perversidade que atravessamos, a
data de hoje não passará em silêncio. A mocidade rodeará a estátua do poeta de
Iracema, e cobri-lhe-a-rá de flores, e honrará a memória de quem amou e cantou
a pátria.

Infelizmente,  ainda hoje não será colocada a coroa de bronze que a
Mulher Brasileira, por subscrição, mandou fundir. Bernardelli, o nosso querido
artista, encarregado de modelar, não só esta coroa, mas o busto de Gonçalves
Dias, está doente dos olhos, apartado violentamente do trabalho, que é o seu
consolo  único.  Naturalmente,  os  olhos  do  artista  enfermaram,  porque  estão
cansados de ver as cousas horríveis que andam por aí. Mas, em breve, veremos
o trabalhador restituído ao seu glorioso labor.

Que esta Chonica hoje acabe cobrindo de flores os moços que amam e
glorificam José de Alencar.

Gazeta de Notícias, 26/06/1898
Chronica
O Baptista teve este ano uma comemoração ruidosa e abrasada. Poucos

balões subiram ao céu, poucas girândolas estalaram festivamente, poucos tiros
de pistolões se cruzaram: mas houve seis incêndios, e o bom Santo, que ama os
brasileiros, deve ter ficado contente.

Também já era uma vergonha esta falta de incêndios... Sem incêndios,
como há de brilhar o corpo de bombeiros?

Um sujeito que há por aí, amante de paradoxos, chega mesmo a pensar
que às vezes é o próprio corpo de bombeiros que ateia os incêndios, só para ter
o prazer e a glória de os abafar. Assim, quando houve há pouco tempo aquela
vasta conflagração de todo um quarteirão da cidade de Campos, lendo a notícia
de que os campistas alarmados tratavam de fundar um corpo de bombeiros,
dizia esse sujeito  com melancolia:  “Pobres campistas!  agora é que eles vão
começar a ter um incêndio por semana!...”

Já nos fazia falta o fogo. Os bravos bombeiros definhavam roídos de
mágoa. Foi preciso que S. João, querendo ter bem festejado o seu dia, obtivesse
da misericórdia divina esta doce esmola de seis fogueiras, - para que eles, os
denodados, voltassem ao trabalho e à vida . Bem haja S. João! 

***
Tereis naturalmente notado que, no Rio de Janeiro, a música, em vez de

ser a mãe da harmonia, é sempre a causa das desarmonias e dos desconcertos.
Basta lembrar que os críticos, aqui, quando discutem o mérito deste ou daquele



cantor,  ou  desta  ou  daquela  escola,  chegam  quase  à  pancada  e  ao  duelo.
Lembrai-vos do motim famoso do Eurico; lembrai-vos da pavoroso bernarda a
que  origem a  Dona Branca,  e  reconhecereis  sem grande  dificuldade  que  a
Música, cujos efeitos calmantes e conciliadores têm sido tão abundantemente e
tão  inconsideradamente  cantados,  é  realmente  um elemento  perturbador  da
ordem,  e  devia  por  isso  ser  terminantemente  banida de todo o território  da
República.

Vede  só  o  que  tem havido  no  Lyrico:  armas  embaladas,   patrulhas
dobradas, as torrinhas em estado de sítio, os moços promovendo  meetings de
indignação,  uma temeroso bate barbas pela  imprensa  e  pelos  corredores  do
teatro, uma quase revolução!

O caso do uso de chapéus na plateia, que deu origem a todo o barulho, é
interessante e merece ser estudado com algum vagar.

Certo,  não  é  bonito  ver  nas  cadeiras  do  Lyrico  essas  monumentais
construções de fitas e flores, que tapam a vista da gente!...

Mas,  em primeiro  lugar,  o  uso do chapéu é um direito,  como outro
qualquer.  Compreende-se que a imprensa aconselhe às senhoras o abandono
desse  feio  adorno;  compreender-se-ia  mesmo  que  a  Empresa  Sansone
deliberasse não dar entrada às senhoras que se apresentassem com chapéu; o
que não se compreende, é que a galeria (já tão impertinente pela sua refinada
má criação e pelo seu amor do berreiro) queira impor essa reforma de toilettes à
força de assuadas e de vaias.

Em segundo lugar,  o  que tem as  torrinhas com o caso? Os grandes
chapéus das senhoras apenas incomodam quem está na plateia:  não há nem
nunca houve chapéu capaz, pela sua incomensurável altura, de furtar a vista do
palco  a  quem  modesta  e  comodamente  se  instala  nas  regiões  excelsas  do
Paraíso. E se os cavalheiros que estão na plateia, não protestam, - com que
direito protestam os que estão na galeria?

Depois,  os  freqüentadores  da  galeria  têm  graça,  quanto  tanto  zelo
mostram pela satisfação dos desejos da imprensa...

Como a imprensa deseja que as senhores não usem chapéu no Lyrico, - a
rapaziada, com trovões nas gargantas, quer que esse desejo seja satisfeito, haja o
que houver, por bem ou por força.

Mas,  porque não dá a rapaziada o bom exemplo,  atendendo o que a
Imprensa há tantos anos lhe pede: a suspensão das suas vaias, um pouco de bom
comportamento, um pouco de compostura, um pouco de delicadeza?

Realmente,  o  que  é  mais  feio?  O uso  dos  chapéus  na  plateia  ou  a
transformação do Lyrico numa barulhenta e mal criada praça de touros? 

***
Enfim, é melhor não meter a mão em cortiço de abelhas...
E, para tratar de um assunto mais interessante, celebremos a nova ideia

do benemérito Dr, Ennes de Souza.



Esse infatigável amigo do povo, no seu desejo de mitigar os sofrimentos
dos pobres, não para um momento. O povo não tem pão barato: O Dr. Enneas
de Souza, reconhecendo que o trigo só pode ser hoje alimento dos milionários,
começou por aconselhar os pobres o uso do milho, e, de conselho em conselho,
chegou à propaganda da tiririca do brejo, do capim melado e da tábua.

Se ainda há quem duvide dos sentimentos humanitários desse abnegado
filantropo, - é porque  a injustiça dos homens não tem limites; e se o Dr. Enneas
de Souza não tiver em breve a sua estátua (em atitude heróica, com o braço
estendido, oferecendo à cidade um feixe de capim), todos os filósofos poderão
afirmar que não há, nunca houve e nunca haverá povo capaz de gratidão.

Dixi.

Gazeta de Notícias, 14/08/1898
Chronica
Quem sabe?  Às  vezes,  um pobre  cronista,  -  uma alma simples,  um

simples registro de acontecimentos e de impressões, - é capaz de ver claramente
onde todo o mundo confessa que não vê mais nada. Já o próprio Camões, que

“via mais com um só olho
do que nós vemos com... dois”
dizia que da boca dos pequenos o louvor sai às vezes acabado. E é certo!

Assim, todo o mundo anda por aí a arregalar os olhos diante da assombrosa
série de loucuras que se estão desenrolando em nossa vida:  e ninguém sabe
explicar as cousas, e ninguém sabe dizer qual a causa principal de todo este
desequilíbrio mental e moral. Pois aqui está quem vai, apesar da sua futilidade
crônica, por o dedo hábil na ferida, e dizer qual é a moléstia, e generosamente
indicar qual o remédio que se faz necessário.

***
Sabei, pois, que a causa de tudo é esta: o diabo anda solto! 
Anda  solto,  vede  bem  que  ele  está  convosco  quando  despertais,

convosco quando adormeces, convosco quando comes, convosco quando amas.
E, omnímodo  e oblíquo como é, o tinhoso está em toda parte, e de toda as
aparências se reveste. E, sem nunca se mostrar, é origem danada de quanto está
acontecendo.

De quem é a culpa? nossa! 
Em pequeno, cada um de nós se fartou de ouvir, dos lábios maternos, ou

dos  lábios  de  alguma  velha,  e  experiente  ama  seca  este  salutar  conselho:
“menino! não diga nunca o nome do maldito!  quando o chamam ele não se
demora!”. Não nos foi útil o conselho, porque nenhum de nós o quis aceitar. E,
de momento em momento, quando estamos alegres ou quando estamos tristes,
quando triunfamos ou quando nos encolerizamos,  não temos outro nome na
boca: “ô diabo! Com todos os diabos! Diabos me levem”.



Agora mesmo, vede com que frequência e com que imprudência falamos
dele! Só esta questão do divórcio, que extraordinária extração não tem dado ao
nome dele! 

Os padres, no púlpito e no confessionário, dizem terminantemente que
esta propaganda,  em favor  do divórcio,  é  obra exclusiva dele.  O Dr.  Érico
Coelho, na câmara, referindo e troçando estes manejos clericais, pronuncia de
cinco em cinco minutos o nome dele. E nós, na imprensa, não nos fartamos de
escrever, de linha em linha, a propósito de tudo, esse negregado nome, que fede
a enxofre e a pez.

O resultado aí está. O Maldito chamado com tamanha insistência, não se
fez de rogado. Escovou os chifres, afiou as unhas, preparou e renovou os seus
ardis, e veio. 

Veio, e começou a fazer coisas do arco da velha. É preciso lembrar o
que  ele  tem  feito  nas  ruas  e  nas  casas,  tramando  discórdias,  fomentando
adultérios,  inspirando  raptos,  arquitetando  assaltos,  armando  os  braços  dos
assassinos e dando agilidade às pernas dos gatunos? 

Não! Basta lembrar o que ele fez na Câmara, no recinto da representação
nacional,  naquela  austera  morada  da  Circunspecção  e do  Saber...  Grossos
palavrões, grossas injúrias, descomposturas acerbas, facas puxadas, revólveres
engatilhados, - todo o vocabulário ardente e toda a ardente gesticulação de um
vasto hospício de alienados. Foi ele! foi ele quem fez tudo aquilo! Ele lá está,
debaixo das bancadas, debaixo da mesa da presidência, no cubículo do porteiro,
entre os papéis velhos do arquivo, agarrado aos reposteiros verdes, escondido
nas cafeteiras da salinha, - vibrando e rinchando mefistofelicamente a voz dos
tímpanos elétricos...

Ai!  representantes  da nação!  por   que  tanto  o  chamastes?  Já  agora,
somente o deputado Guedelha ou o deputado Olympio poderá, na sua qualidade
de cônegos, arredar do seio vosso o Tinhoso, - exorcismando a Câmara toda! 

***
É  possível  que os  leitores  estejam maliciosamente  sorrindo,  achando

ridículos estes ares de Profeta...
Que importa? Quem está com a Soberana Verdade, despreza o desprezo

dos outros! 
Quereis ver como o diabo vem, sempre que é chamado?
Na  segunda-feira  passada,  toda  a  gente  viu  que  o  Animatographo

Lumière, do Segreto, anunciava a exibição de um quadro de sucesso, “O diabo
em trabalho”. Pois bem! que foi sucedeu? Incendiou-se o  Animatographo, e
ele, o chamado, o invocado, mostrou a toda cidade o que era realmente O diabo
em trabalho... Duvidais da verdade do que vos diz este pequeno, que fala

“... humilde, baixo e rude,
 de nós não conhecido nem sonhado?”

***



Mas...  não  basta  diagnosticar  a  moléstia,  é  preciso ainda  indicar  o
remédio. Aqui vai o remédio. 

Irmãos! convertei-vos, regressai a Deus! – Deus, que andava um pouco
amuado com a República, está atualmente querendo fazer as pazes com ela.
Deus tem visto, com grande prazer, que a República, afinal, gosta da Religião, -
porque, apesar de tudo, não deixa de ser uma boa rapariga, - doidivanas, mas
sincera, estúrdia, mas simples. Ah! Deus tem visto tudo, meu irmãos! 

Deus, por exemplo, já sabe que a Sociedade das Datas Nacionais vai
iniciar os festejos de 7 de setembro com uma missa campal; Deus já sabe que a
grande comissão, que se formou para comemoração do Centenário do Brasil,
fará no dia 8 de maio de 1900 uma reprodução histórica da primeira missa no
Brasil. Deus já sabe que o doutor Campos Salles não foi a Roma sem ver o
Papa; Deus já sabe que em todas as igrejas da capital se estão fazendo, por
causa  da  seca,  preces  ad  pluviam  pentendam... Deus  tem vsito  tudo,  meus
irmãos!  e agora,  o que temos a fazer,  é continuar essa obra de regeneração
religiosa!

Tenhamos fé! E peçamos ao cônego Olympio e ao cônego Guedelha que
exorcismem, não só a Câmara, mas todo o Brasil,  - obrigando o Rebelado a
voltar para as profundezas dos infernos, de onde nunca deveria ter saído! 

Amém. 

Gazeta de Notícias, 25/09/1898
Chronica
Ó almas errantes, almas furiosas, almas apedrejadoras! quem vos solta

assim sobre o podre pântano da vida terrena, possuídas de uma raiva que não
deveria medrar no outro mundo, ardendo num ódio que só deveria ser nosso?!
Adeus, ficção de um Hameleto,

“... região negra e desconhecida, 
De onde nenhum viajor voltou jamais à vida”
Os complicados casos, que tem perturbado o século dezenove, vieram

dar  cabo  da  lenda  dessa  undiscovery  country.  Agora,  está  provado  que  os
viajores voltam: as almas, uma vez desencarnadas, não acham lá em cima o
suspirado sossego, a ambicionada paz que lhes prometiam as profecias bíblicas.
E, tornando o vôo para o vale de lágrimas trocam a Eternidade pela miséria do
mundo... 

O que não se compreende bem é a fúria com que elas voltam às vezes.
Como explicar o apedrejamento da casa do Aterrado? 

Em 1896, em França, toda a gente se preocupou com a alma penada que
apareceu em Valence-ein-Brie (Seine-et-Marne), introduzindo o pavor em casa
de um certo Sr.Valbèrgue. A mulher desse Valbergue começou a ouvir barulhos
inexplicáveis, extravagantes ruídos, depois, ouviu ameaças e injúrias; por fim, a
alma penada claramente declarou: “quero a tua morte infame!”.



No mesmo ano, e na mesma França,  em Agen, -  em certa casa onde
havia uma órfã, um espírito misterioso apareceu, e disse imediatamente que era
pai da órfã, e que precisava de rezas. 

Aqui  mesmo,  no Rio  de Janeiro,  já tivemos  almas de outro  mundo,
sinceras, que não ocultavam seus desejos. A do chafariz do Lagarto,  se não
falava,  agia:  distribuía vinténs e tostões pela população da rua do Conde,  -
dando assim terminantemente a entender que voltava ao mundo para fazer a
restituição  de  dinheiros  indevidamente  arrecadados. A  do  Cunha,  logo  no
primeiro dia, intimou o pobre homem a tirar o chapéu, - inofensiva mania que
não fazia mal a ninguém. A do Ascurra, - foi a última! – ficou muito tempo
calada, mas sempre se decidiu por fim a falar... pela boca de uma garrucha.

Essas são,  as  boas almas,  que não tem papas na língua.  Mas  as  do
Aterrado, agora, não falam: apedrejam as casas, estilhaçam as telhas, arrombam
as vidraças, aterram ainda mais o Aterrado e calam-se. 

Que quereis vós, almas aflitas? Achais então que as almas penadas que
por aqui andam ainda são poucas? 

***
Porque, enfim, almas penadas não nos faltam. 
Vede bem que esta  cidade,  da orla  do  cais  Pharoux  aos campos do

Triângulo não passa de um vasto agitado purgatório. 
Alma penada é o inefável coronel Malvino Reis, relíquia de uma idade

morta, fantasma de um regime sepulto, vagamente errando pela República, com
um confuso retinir de comendas enferrujadas, lamentando a pobreza das cousas
de agora, exumando a recordação de quantos marqueses andaram mostrando a
Europa o que era o Brasil, e passeando pelas colunas editorias do  Jornal do
Commércio os  seus  bigodes  chineses  e  seu  velho  espadagão  do  Ferrabraz
ressuscitado.

Almas penadas são os funcionários municipais, - pobres almas penadas
sem vintém... Aos funcionários municipais deu o conselho a vitalicidade sem
dinheiro, como às almas do outro mundo deu o Senhor eternidade sem sossego.
Eternidade da agitação... vitalicidade da quebradeira...

Alma  penada  é  a  polícia,  perdida  nos  sete  círculos  dos  inquéritos
difíceis. Ei-la, errante e angustiada e fora de si, e arrastando à toa o sudário
pelos labirintos do Engano... E é preciso que a imprensa, com as suas orações e
os seus exorcismos, lhe venha guiar os passos hesitantes, mostrando-lhe o bom
caminho.

Alma penada é o amigo Fileto, nem militar nem civil, nem governador
nem simples cidadão, expulso daquele gordo céu que era o Amazonas, vendo
outros fincarem dentes ávidos no pão-de-ló saboroso que era seu, e chorando,
no ostracismo de Belém sobre o seio fiel  do Rocha dos Santos, as amargas
lágrimas do banimento.

Alma  penada  é  a  Câmara,  oscilando  entre  a  necessidade  de  fazer
economias e a necessidade de servir aos amigos. 



Alma penada é este curioso doutor que anda pelos  Apedidos querendo
saber se o padre Júlio Maria pensa que Deus tirou o homem do barro inerte ou
se pensa que o homem saiu do cabeludo corpo do pithocantropus erectus.

Alma penada é... Alma penada é toda a gente nesta ansiedade de hoje, -
perdida em conflitos, em raptos, em rebeliões, em pavores. A gente apalpa-se, e
não sabe o próprio corpo. Fala,  e não ouve a própria voz; anda, e não vê a
própria sombra. E como durante quinze dias o sol não apareceu, e como o sol
tem estado sempre enevoado, e como o dinheiro (que é a manifestação mais
positiva da vida real) continua a não dar sinal de si, - tudo concorre para que
vivamos todos nem bem dentro do mundo, nem bem fora dele, - almas penadas,
logradas  pela  inanidade  das  promessas  do  Evangelho, a  espera  do  dia  do
repouso final.

E já que se falou de polícia e de inquéritos, seria justo lastimar aqui todo
esse hediondo caso do  Parque Fluminense.  O verão aí vem,  as gargantas já
começam a pedir  chopps gelados, e aquele retiro ensombrado prometia horas
felizes de descanso e frescura. Mas os sequiosos vão ter agora entre a garganta e
o Boch espumante, o susto e a desconfiança... 

Vede-me, por exemplo, aquele homem qualificado que inocentemente
tomava  sua  cerveja,  em  alegre  companhia,  no Parque,   quando  se  deu  o
assassinato do ator. Foi chamada a polícia, e teve o nome publicado em todas as
folhas, ao lado do nome daquela que lhe fazia companhia, e viu assim expostos
à grande luz os segredos do seu coração. Aí está um que nunca mais tomará
cerveja. Alma penada, morta de sede, andará rondando de longe as cervejarias,
com vontade e com medo de entrar, - preferindo ter as tripas escaldadas a tê-las
expostas ao ar... 

***
Mas não perturbemos com cogitações vulgares e terrenas o misticismo

desta Chronica, toda dedicada ao outro mundo. 
Ó  almas  errantes,  almas  furiosas,  almas  apedrejadoras!  continuai  a

apedrejar o Aterrado, mas falai! O Aterrado tem necessidade de saber o que é
que quereis! 

Gazeta de Notícias, 16/10/1898
Chronica
Todas  as  atenções  estão  agora  pairando  sobre  a  já  famosa  cada  da

Marcella. Nem a publicação do relatório integral do relatório sobre – O caso das
degoladas, - nem o crime do Parque, nem o naufrágio do lugar  Brasil, nem a
espantosa  exuberância  de  estelionatos,  de  furtos,  de  assassinatos,  que
diariamente  rompem,  à  feição  de cogumelos,  do atoleiro  da vida carioca,  -
conseguiu interessar o público.

O público é todo ouvido, é todo olhos, é todo curiosidade para a casa de
Marcella,  -  a  pitoniza  moderna,  -  sem  trípode,  sem  pitão,  sem  inspiração
apolínea, mas em compensação, com muita patifaria.



A casa da Marcela,  na rua da Constituição,  não tem os mistérios da
caverna de Delfos: é uma casa burguesa, de fachada comum, de quartos como
todos  os  quartos.  Mas,  nessa  moldura  vulgar  esplendia  soberanamente  a
Marcella, cartomante, espiritista, quiromante, feiticeira.

Não havia hora que um espírito não baixasse ao seio da casa da rua da
Constituição, para auxiliar Marcella no seu providencial mister de reconciliar
casais, brigados, de curar moléstias incuráveis, de descobrir objetos perdidos, de
por o mundo chato em comunicação com o extramundo maravilhosa. A Pitoniza
tinha  um  acólito,  um  sacerdote-magnus.  E  os  dois  se  possuíram  tão
profundamente  dos  deveres  da  sua  missão  espiritual  que  algumas  meninas
impúberes começaram a queixar-se de cousas que nada tem de decentes...

Agora, anda a polícia buscando descobrir que espírito era aquele que tão
frequentemente  baixava  à casa  da Marcella,  e  a  suja singular  influência  se
devem as imoralidades de que se queixam as meninas.

Nestes últimos tempos, a imprensa tem tomado a peito dirigir e guiar,
nos meandros dos inquéritos, os passos hesitantes da Polícia: não é portanto
descabido que este benévolo cronista auxilie o delegado da 4ª, no seu louvável
empenho de descobrir o espírito sádico... 

Saiba o  delegado da 4ª  que ele  é  velho  como o mundo!  Foi  ele,  o
maligno espírito, o causador da perda de Gomorra, abrasada e incinerada pela
cólera celeste. E o medonho Ezequiel, - aquele hediondo e desbocado profeta,
que, sentado às portas de Jerusalém sobre um monte de esterco, tão clara e
escandalosamente berrava à face dos céus e da terra as mais obscenas apóstrofes
e os mais escabrosos vocábulos, - várias vezes, nas suas formidáveis profecias,
diz o nome desse Espírito, que é o espírito da... – Perdão! isso não é palavra que
se possa escrever nesta coluna, - nem mesmo em latim, língua atrevida, que
dans les mois brave l’honnételé. Vá o delegado da 4ª à Bíblia! vá a Bíblia e leia
o livro de Ezequiel!

E quando tiver reconhecido o Espírito, reconhecerá que é quase sempre
ele quem disfarçado em outros, andas por essas casas de sessões mediúnicas,
desequilibrando o juízos dos crentes ingênuos. 

E sirva a polícia para dar caça aos espíritos patifes, já que tão impotente
se mostra para dar caça aos patifes de carne e osso.

***
O Distrito Federal  (feio nome!)  anda preocupando grande número de

cabeças. Chegou agora a muita gente a convicção de quê o desgraçado está
torto;  e,  rodando  em  torno  dele,  examinando-o,  cheirando-o,  apalpando-o,
procurando os entendidos endireitá-lo. Não se pode prever o que sairá desse
exame. Talvez muita cousa, talvez nada,

Frequentemente, as folhas denunciam à autoridade competente que esta
ou aquela  casa   daquela  ou desta rua ameaça  ruína;  a  autoridade move-se,
examina a casa, põe nesta vistoria todo o seu escrúpulo e todo o seu zelo, e não
se fala mais nisso: quase sempre a casa cai de podre, como um pedaço de céu



velho, sobre a cabeça da gente. Em geral, estas cousas no Rio de Janeiro, param
na vistoria:  e,  nos  raros  casos em que  vão  além,  não  passam de  consertos
rápidos, de rápidos remendos.

Há quem diga que o Distrito Federal (hediondo nome!) está doente nas
suas partes essenciais, de baixo acima, - tão torto nos alicerces, como nas vigas-
mães. Terá nascido o carpinteiro capaz de endireitar esta construção gigante,
sem ter necessidade de a deitar toda abaixo, para fazer casa nova?

Deus o permita! Apenas a velha de Siracusa, - essa esperta e maliciosa
mulher, cuja esperteza e cuja malícia, vencedoras da ação do tempo, ainda são
hoje citadas cem vezes por dia,  - talvez encolhesse neste particular os ombros, e
achasse melhor ficar o Distrito Federal (oh!nome pavoroso!) como está... com
medo do que ainda pode vir. 

***
Anteontem, aquela feia sala do S. Pedro de Alcântara resplandecia, à

noite.
No  pano  de  boca o  busto  de João Caetano sorria:  Na plateia  e  nos

camarotes,  havia  todas as estações da beleza carioca – deliciosas mulheres-
primavera, na graça da puberdade; encantadoras mulheres-verão, no esplendor
dos trinta anos; magníficas mulheres-outono, no divino encanto da madurez;
belas mulheres-inverno, de olhos suaves, sob a suavidade dos cabelos brancos...
E   era  uma  delícia  correr  os  olhos  por  aquela  plateia  ,  -  com  o  espírito
descansado e o coração contente, prelibando o próximo encanto dos versos de
Arthur Netto, e da música de Nepomuceno...

Não é possível que alguém, de espírito educado, tenha saído descontente
do primeiro espetáculo do Centro Artístico.

Arthur  Azevedo,  o  príncipe  do  moderno  teatro  brasileiro,  teve  um
triunfo, que a esta hora o deve estar enchendo de um nobre e legítimo orgulho.
Quem  o  acusava  de  ter  perdido  o  talento  na  tradução de  operetas  e  na
banalidade de revistas de ano, viu anteontem que nunca esse talento foi tão
fecundo e brilhante como agora.

O  Badejo é  uma  pequena  obra-prima  de  graça,  de  naturalidade,  de
frescura.  Nunca o verso português, no teatro, teve aquela simplicidade e, ao
mesmo tempo,  aquela  correção.  Ali  não um vocábulo  peregrino,  não é  um
vocábulo raro: mas não há também um vocábulo que não seja definitivo e justo;
as rimas das redondilhas não se entrechocam, rebuscadas e desconfiadas, como
pessoas inimigas que se espantam de estar unidas: cada uma delas procura a
outra, como – segundo a musa de João de Deus, 

a pomba que busca o par...
Acrescente-se  a  isso  o  ter  O  Badejo encontrado  intérpretes,  que

souberam dizer os versos de Arthur Azevedo como poucos atores de profissão
os diriam, - sem cantiga, sem declamação espantosa, - sem a preocupação de
por em evidência irritante as rimas, com um ar de quem está sempre dizendo ao
público: “Vejam bem vocês! olhem bem que isso é verso! não se esqueçam que



isso  é  verbo,  hein...”  E  é  preciso  reconhecer  que  ainda  foram  poucas  as
aclamações  com  que  a  platéia  glorificou  o  talento  do  nosso  primeiro
comediógrafo, e recompensou o esforço dos amadores do Elite-Club.

Depois do  Badejo, a  Artemis. O episódio lírico de Coelho Neto é um
longo e doloroso gemido de artista, consumido pela paixão da arte, - na ânsia de
ser igual ao Criador, na ambição louca de competir com Deus:

“Utopia! utopia! o vosso Oreste é o Gênio!”
Para substituir os belos versos desse poema, escreveu Nepomuceno uma

partitura internacional e sábia, - na qual, de quando em quando, aparece, em
gritos  de  paixão  e  em  soluço  de  um lirismo  delicadíssimo,  o  seu  ardente
temperamento de filho do Norte. Uma vitória em toda a linha.

E  o  que  cumpre  dizer  ao  Centro  Artístico,  depois  desta  primeira  e
rutilante vitória, é aquilo mesmo que o magnífico coro das vozes misteriosas,
em Artemis, dia a Hélio, o escultor apaixonado:

“Volta à pedreira bruta e arranca um novo bloco!
Talha de novo a pedra, e tira uma outra Artemis!”

Gazeta de Notícias, 01/10/1899
Chronica
Os jornais anunciam para hoje a festa de Nossa Senhora da Penha. Ave,

Maria, cheia de tolerância, que sob o teu manto estrelado dás abrigo a todas as
fraquezas humanas, - sem excluir a fraqueza da gastronomia!

Dê o Senhor aos romeiros da Penha um belo domingo, sem chuva, cheio
de sol,  de cantigas de pássaros e de aromas de flores! Desfilem ao som das
guizalhadas  festivas,  ao  trote  dos  muares  enfeitados  de  laços  de  fitas,  as
carroças  pesadas,  transformadas  em  mail-coach,  afestoadas  de  folhagens,
cobertas de flamejantes e gritadoras colchas de chita amarela e vermelha... Por
todo o dia ferva o pagode no outeiro poético; e, sentados à vontade na relva
fresca,  esvaziando  os  grandes  chifres  fartamente  abastecidos  de  vinho,  em
ranchos barulhentos,  entre  descansos alegres,  a festa da boa condescendente
Senhora! Depois, às cinco da tarde, desabem sobre o seio da cidade os devotos
numa gritaria confusa, com as gargantas roucas e as pernas bambas, carregando
a custo os odres vazios e os violões estourados...

Esta festa da Penha é mais uma prova de que a civilização não caminha
aos saltos. Do culto politeísta dos gregos ao culto católico da Cúria, a transição
não é tão rápida quanto parece.

Quando os devotos voltam da Penha, que os vê passar lembra-se logo
dos antigos cortejos bacchicos, dessas cerimônias barulhentas com que a idade
heróica celebrava as graças do Deus do vinho e da alegria. A gente julga ver
aparecer, coroado de pampanos, gordo e vermelho, suando álcool e bom humor,
empunhando a taça de ouro de onde escorre o suco de uvas fermentadas, - o
jovem Lyen, patrono das carraspanas olímpicas. Em vez dele, cuida-se ver a
marcha  dos  Coryhantes  em danças  compassadas,  agitando  os  torsos  no  ar;



depois, as Menades furiosas, retorcendo-se voluptuosamente sob as picadas de
fogos das serpentes  emaranhadas;  depois,  os  sátiros capripedes;  e,  no  meio
deles, com a boca lambuzada de mosto, o velho Sileno, oscilando, bêbado e
mole, sobre o dorso de seu complacente jumento...

Mas, atualmente, nestes cortejos bacchicos da Penha, - Baco não vem de
conquistar as Índias, vem de conquistar...  uma dispepsia. E os romeiros, que
assim revivem as festas mitológicas, trazem do outeiro poético a alma cheia de
consolo e o estômago pedindo magnésia de Murray.

Que importa? Ide, devotos felizes, e rezais, e comei, e bebei e estai, e
misturai a devoção com o regabofe, - e sede felizes! A boa Senhora da Penha
gosta de alegria, e facilmente perdoa as fraquezas humanas...

***
Daí, quem sabe? Talvez pouca gente se atreva a ir afrontar os solavancos

da  jornada  piedosa.  A  Virgem,  as  Santas  e  os  Santos estão  evidentemente
baixando na cotação dos mercados da fé, - porque os taumaturgos andam por aí
aos  pontapés,  de  bairro  em  bairro,  atendendo  a  cem  fregueses  por  hora,
desbancando toda a fama de milagreiro do Flos Sanctorum.

Efetivamente, para que perder todo um dia, - para que expor as costas a
uma saraivada de pauladas, em qualquer conflito, e o estômago a uma gastralgia
em qualquer  pic-nic devoto, na Penha ou em qualquer outro outeiro mais ou
menos amado de Deus e da Virgem – se basta procurar um Eduardo Silva ou
um Faustino para ter a alma livre de cuidados e o corpo livre de mazelas?

Para obter  da virgem um milagre,  -  é força gastar  ceras  e  passadas,
orações e sacrifícios, jejuns e mortificações. Faustino e Eduardo fazem isso por
menos. Colocam a ponta do dedo indicador sobre o corpo do devoto, - e aí está
o devoto sem hérnia, ou sem mielite, ou sem gaguez, ou sem mormo. Quanto
custa? Nada, ou quase nada: custa uma passagem de bonde – além da espórtula,
cuja importância fica à vontade do freguês.

Abençoados tempos! até o milagre anda ao alcance de todas as bolsas!
***

Quem  vai   fazer  verdadeiros  milagres,  não  em  medicina,  mas  em
advocacia, é a jovem doutora que anteontem subiu pela primeira vez à tribuna
de defesa, no júri.

“Ei-a, pois, advogada nossa!...” Essas palavras, de hoje em diante, não
serão apenas uma expressão simbólica da  Salve Rainha.  A qualquer  mulher
poderão elas de hoje em diante ser dirigidas, - desde que essa mulher, versada
nos latins do Corpus Juris, possua um diploma de bacharel em direito. 

Lembrai-vois do  Mercador de Veneza do velho e amado Shakespeare.
Antonio comparece perante o tribunal dos Magníficos em Veneza. Shtlock vem
reclamar uma libra da carne do infeliz. E as unhas do judeu já voluptuosamente
se afilam antegozando a delícia do contato da pele odiada; e os seus olhinhos
piscos têm relâmpagos de júbilo; e o seu duro nariz de semita, recurvado sobre a
boca como o rosto de uma ave de rapina, já está sentindo o cheiro inefável da



carne do inimigo. “Ah! Tu ofendes a minha crença, tu injurias o meu Deus, tu
me pedes o meu dinheiro? Quero ter a tua carne, quero cortar eu mesmo um
pedaço dessa carne cristã, o melhor pedaço, o mais tenro, o mais grato ao meu
paladar  de  judeu!  Vamos,  nobre  duque,  venha  a  sentença  de  vossa  alta
sabedoria!”Mas,  à porta do tribunal,  assoma um advogado de rara beleza. É
Pórtia: e aquilo que toda a corte dos magníficos não pode descobrir para salvar
o desgraçado, - descobre-o num instante a inteligência daquela mulher...

Tanto pode a eloqüência feminina!
O Sá, o Augusto Ferreira de Sá, que ontem foi julgado pelo Tribunal do

Júri, não devia três mil ducados a Shylock, nem Shylock exigia uma libra de
carne do Sá, nada disso. O Sá, que nunca em sua vida conheceu o valor de três
mil ducados, golpeara com uma navalha, numa rixa, o ventre de um qualquer
pobre diabo. Só por causa disso estava ele ali, diante do Sr. Viveiros de Castro,
esperando a sentença da justiça humana. Pórtia,  ontem, não apareceu diante
desse juiz disfarçada em homem, como a Pórtia de Shakespeare: apareceu como
mulher,  sem  recorrer  a  artifícios,  e  claramente,  calmamente,  serenamente,
defendeu  o  réu  esmiuçando  argumentos,  esmerilhando  razóes,  descobrindo
circunstâncias atenuantes. O júri convencido, absolveu o réu por 11 votos contra
1. 

Contra um! Houve, pois, um jurado que não se deixou comover pela
doce voz da advogada! Sempre há de aparecer um desmancha-figuras...

Louvado seja Deus nas alturas! Agora já pode a gente fazer por aí umas
tantas estripulias: tem ao menos o consolo de comparecer à barra do Tribunal
sob o patrocínio de uma alma de mulher!

E ainda há outra vantagem nesta novidade: talvez o Rio de Janeiro se
resolva a ter um Tribunal decente, já que no Tribunal não devem agora entrar
somente marmanjos.

A quelque chose le feminisme est bom...

Gazeta de Notícias, 25/02/1900
Chronica
Não se compreende bem por  que motivo  foi  escolhido  para  Deus  e

padroeiro do Carnaval o insuportável  Momo, o arreliado filho do Sono e da
Noite. O Carnaval contenta-se com pouco: alguns metros de metim barato, uma
carcaça  de papelão,  uma mancheia  de papel  picado.  E Momo era  um deus
incontestável, exigente, irritadiço.

Diz a lenda que, um dia, Netuno, Vulcano e Minerva deliberaram fazer
três cousas tão perfeitas que contentassem o próprio Momo: Netuno fez um
touro, Vulcano um homem, e Minerva uma casa. Chamado a dar a sua opinião
sobre as três obras primas, o deus torceu o nariz: e achou que o touro estava mal
feito porque dizia ter os chifres mais bem plantados; e declarou que o homem
estava  incompleto,  porque  devia  ter  no  coração  uma  janela  por  onde  lhe
espiassem as mais secretas paixões; e opinou, enfim, que a casa não prestava,



porque, sendo pesada, não poderia facilmente ser mudada de um lugar para o
outro quando houvesse maus vizinhos.

Não! o verdadeiro deus do Carnaval é alegre filho de Júpiter e Lemele, o
rubicundo Baco, o patrocinador das carraspanas olímpicas.

Que  é,  de  fato,  o  folguedo  carnavalesco,  senão  uma  vasta,
descompassada  moafa?   Mesmo  os  carnavalescos  abstêmios,  os  que  não
procuram  o  entusiasmo  no  fundo  das  garrafas  generosas,   -  mesmo  esses
embriagam-se com o movimento, com o calor, com o barulho. Só a embriaguez
pode dar às faces aquela cor de tomate maduro e aqueles esgares, às gargantas
aqueles rugidos loucos, às pernas aqueles pinchos prodigiosos. Viva Baco, o
verdadeiro deus da folia popular!

Mas, este ano, a folia vai naturalmente correr chocha e triste.  Por mais
baratos que sejam o metim e a belbutina, sempre custam alguma cousa: e, nesta
época de arrebentação geral, qualquer cousa sempre é muito.

Onde  vos  ides,  ó  carnavais  de  antanho,  com  as  vossas  pompas
deslumbradoras, - ó apoteoses do luxo e do impudor, ó sonhos e arrebatamentos
dos adolescentes, ó terror das mães de família, ó triunfo e glória das mulheres
fáceis?! Que vento de morte vos dispensou e varreu, préstitos fantásticos, de
asiático fausto, que volaveis ondas de seda, de veludos, de pedrarias, de metais
flamantes?  Onde vos ides, ó carnavais de antanho?

Há por  aí  velhos  carnavalescos,  que  ficam com os  olhos  cheios  de
lágrimas, quando revêem, na imaginação, aquelas épocas de ouro. Como é bom,
como é poderoso o dinheiro! Quando ele míngua, tudo desaparece: a saúde, a
beleza,  a  alegria,  a  virtude...  Nos dominós surrados que hoje aparecem,  na
melancolia dos clows desenxabidos que se cruzarem nas ruas na esfrangalhada
beleza dos grupos,  na triste  sornice do bailes de máscara,  -  em tudo estará
gemendo e clamando a falta de dinheiro, essa calamidade que desabou sobre o
Brasil, bem pior do que a febre amarela e a peste bubônica...

Pouco importa!  não há de faltar quem se divirta... ou finja que se diverte
o  que  vem  a  dar  no  mesmo.  Quem  não  amar  o  suor,  o  mau  cheiro,  os
encontrões, a gritaria e o papel picado, - fique em casa, trancado a sete chaves; e
deixe passar estes três dias de saturnal. E que os pobres esqueçam as amarguras
da  vida,  e  saiam por  aí  aos  pinotes,  cabriolando  como  loucos!  Diverti-vos
amigos!

E mais nada. Hoje ninguém lê crônicas. Hoje ninguém atura cronistas. A
vida normal está suspensa. Está aberta a porta. Podes sair, Razão! Podes entrar,
Maluquice! 

Gazeta de Notícias, 04/03/1900
Chronica
Não! decididamente, não há, não houve conspiração!
Isto não quer dizer que o cronista, desiludido dos homens e das cousas

do seu tempo, já não creia no profundo amor das maquinações subversivas de



que tantas provas têm dado esta população esquentada.  Nada disso! o povo
carioca continua a ser um povo de conspiradores. Mas o que leva o cronista a
afirmar  categoricamente  que  desta  vez  nada  houve,  e o  fato  de  se  haver
descoberto esta pseudo conspiração durante as festas do Carnaval.

Vamos lá! Conspiração de máscaras na cara, aqui, no Rio de Janeiro?
conspiração  cautelosa  e  prudente,  embrulhada  nas  dobras  discretas  de  um
dominó escuro, recoberto das sombras do mistério, abafando a voz e o rumor
dos passos? não é possível!  

O tipo clássico do conspirador, -  homem leve como um espectro,  de
capa trágica, com a barba metida num cachenez, e os olhos tapados pela abra de
um sombrero, resvalando sem barulho ao longo das paredes, à noite, quando a
terra dorme, e só as estrelas, mudas cúmplices de todos os crimes, velam na
imensa altura,-  esse tipo clássico do conspirador  nunca apareceu no Rio de
Janeiro.

Não há filho de Sebastianópolis capaz de guardar segredo por mais de
vinte e quatro horas. Nós amamos o grande sol da publicidade, o ar livre da
divulgação.  O positivismo  só  se  pode  implantar  um dia  em nossa  política
porque, entre todos os povos a terra, somos o povo que mais gosta de viver às
claras. Quando virdes, em plena rua, um grupo muito agitado, - homens de faces
vermelhas e suadas, com os braços desmanchados em largos festos frenéticos,
com os olhos injetados e as gargantas secas e roucas, - podeis jurar que estais
diante de uma conjuração. Aqui, as conjurações são como aquela do Ruy Blas:
cem instrumentos de metal errando em coro, no palco vivamente iluminado.

Quando se trata, na cidade de Mem de Sá, de pôr abaixo um governo, só
se ouvem na rua do Ouvidror conversas como esta: “Então, o general Fulano já
aderiu?”. “Já. Mas estamos à espera da adesão do Beltrano!”. E tão grande é o
escândalo, que pouco falta para que os jornais publiquem avisos como este:
“Por motivo de força maior, fica adiada para quando se anunciar a revolução
que devia rebentar hoje”. – ou como este: “Não podendo, por absoluta falta de
tempo, consultar pessoalmente todos os cidadãos sobre a revolta que se prepara,
o comitê abaixo assinado previu que, em tais e tais casas, há listas de adesão ás
ordens de todos os Srs. Conspiradores”.

Sendo assim, como admitir que alguém conspirasse sob o disfarce do
carnaval?  Não  é  possível!  Isso  seria  a  negação  formal  de  todas  as  nossas
tradições, e a abjuração de todo o nosso passado.

Não insistamos.
***

Quaresma... Lembremo-nos de que somos pó, e penitenciemo-nos. 
Felizmente,  já  não  é  de  sacrifícios  para  os  estômagos  a  época  de

sacrifícios  quaresmais.  O  mortificante  regime  do  jejum  está  hoje
consideravelmente abrandado. Cada um de nós, atualmente, por menos disposto
que esteja a se submeter á tirania dos mandamentos da igreja, pode, sem fazer
violência à  besta, manter o estadod e graça do anjo, e ficar, sem alteração de



hábitos, bem com o mundo e com Deus. Para ser amado do Senhor, já não é
hoje  necessário  imitar  os  asnos,  como a bem-aventurada  Santa  Catarina de
Cardona,  roendo,  de joelhos,  as  ervas  dos campos.  A bem-aventurança e o
regalo das mesas bem servidas já não são incompatíveis. Nem só os magros
badejetes e as insossas pescadinhas levam ao céu: os assados de carneiro e
vitela não são mais a causa da danação das almas.

Os tempos são outros, e outros hão de ser os costumes. 
O  meigo  velhinho,  cujo  nonagésimo  aniversário  natalício  foi  ontem

festejado por toda a vasta cristandade, é o primeiro a aconselhar a tolerância.
Não  se  desmancha  a  sua  velhice  em  caturrices  e  impertinências:  aqueles
noventa anos florescem em corimbos de sorrisos e em capelas de carícias. Leão
XIII ama as flores e os versos, cultiva as vinhas e faz odes aos vinhos, - e, se
não come ao jantar  patê  de  foie  grãs,  não  é por  dureza  da alma,  mas por
fraqueza de estômago...

Penitenciemo-nos, irmãos! É tão fácil hoje obter o perdão dos mais crus
e terríveis pecados! Meia dúzia de orações, cinco minutos de genuflexão á beira
do confessionário, - e fica a gente limpa de todas as antigas culpas... e com o
direito de arranjar culpas novas. 

***
Verdade é que a população carioca não deve ter muitos pecados a purgar

nesta quaresma.
O carnaval teve a tristeza de um enterro. Os mascarados que passavam

tinham  o  ar  desalentado  e  moribundo  de  quem  caminha para  a  forca.
Apareceram clows que, no meio da mais desengonçada cabriola, paravam de
súbito,  e  desfechavam a chorar.  Pierrots  alquebrados soluçavam,  quebrando
esquinas e enxugando os olhos. Princesas de gâmbias escanifradas, retorciam as
mãos, dando mostras da mais entranhada mágoa; E a gente, quando encontrava
um dominó, tinha vontade de abraçá-lo com comiseração, e de lhe murmurar ao
ouvido: “Quem foi que lhe morreu, amigo? creia que sinto muito, creia que
tomo parte no seu desgosto...”.

Por isso, pouca gente foi tomar cinzas,  e pouca gente frequentará às
igrejas, durante a quaresma...

Por  falar  em  cinzas:  quereis  saber  quais  são  as  que devem  mais
oficialmente contribuir para a conquista no reino do céu? são aquelas de que
ainda ontem ficaram cheios os fornos crematórios da alfândega;

Dois mil contos em notas, e três mil em apólices! devem ser de muita
virtude aquelas preciosas cinzinhas!...

Gazeta de Notícias, 23/09/1900
Chronica
Já um cronista lembrou que é hoje o dia festivo de entrada
“da Primavera que arrebata as asas”,
do doce tempo luminoso,



“em que as rolas e os verdes periquitos
do fundo do sertão descem cantando...”
Mas a pobre Primavera entra envergonhada e arrepiada de susto, - como

uma linda mulher que, vestida e perfumada pra um baile, entrasse por engano
numa  casa  enlutada  pela  morte...  Como  vinha  contente  e  cheirosa  a  nova
estação! e eis que, ao abrir a porta da casa, em que contava folgas e namorar, vê
uma peça negra, um caixão argolado, e, dentro dele, um defunto, entre as duas
alas de tocheiros fúnebres... Rumor abafado de preces em vez da grazinada das
aves inquietas, cheio aborrecido de cera e fenol em vez do aroma das flores
moças... E, a um canto, no mesmo lugar em que devia estar a Folia, fazendo
retinir  a cada movimento a guizalhada alegre de das suas roupas claras,  - a
Morte,  abrindo  e  fechando  a  boca  suja  de  terra,  e  segurando  com os  nós
amarelados dos dedos sem carne o cabo da foice medonha...

Pobre Primavera, chegas em má hora! Quem há de mercar as violetas e
os cravos que trazes, se aquele defunto que ali está morreu justamente por falta
de dinheiro? Tu não nas de querer, certamente, que te paguem as flores e os
sorrisos com cheques visados a sessenta dias...

Vai-te embora, Primavera! regressa aos teus perfumados retiros do vale
e da montanha, e vai folgar e dançar com as borboletas, com as onças, com os
sabiás e com os macacos. A sociedade dos homens não te convém por agora!
Deixa-nos ver, primeiro, em que param as modas. Se as notícias forem boas, se
o Banco concertado e pintado de novo, puder ainda ficar bem equilibrado sobre
pernas  sólidas,  -  pelo  primeiro  pássaro,  que  partir para  a  serra,  nós  te
mandaremos dizer que voltes.

Então, sim! então poderás fazer a tua entrada triunfal na cidade, e por
três  meses  a  fio  perfumarás  a  nossa  vida,  -  ainda  que  o  Banco,
melancolicamente contemplando a tua pujante mocidade, murmure, como no
célebre soneto de Camões:

“...tu tornarás a ser quem eras dantes, 
e eu não serei quem d’antes era!...”
Vai-te embora, Primavera, vai-te embora!  

***
Quem irá votar hoje? Quem não tem dinheiro não vota. Ides ver que esta

será a mais desanimada de todas as desanimadas eleições desta terra... Quem
tem na algibeira  algumas notas de duzentos mil  reis,  quem tem em casa a
dispensa  bem  apercebida,  quem  tem  nos  bancos  bem  assegurada  e  bem
acautelada a sua fortuna,  pode, com satisfação, inchar as bochechas e dizer,
pretensiosamente  fazendo  tilintar  os  berloques  da  corrente:  Eu  sou  o  Povo
soberano! eu vou mais uma vez afirmar o direito que tenho de ser governado
por mim mesmo! eu vou eleger um conselheiro municipal!” Mas não há empatia
que resista à tristeza de uma algibeira vazia...

Os mesmos candidatos foram empolgados pelo desânimo. Nas colunas
dos  jornais  não  apareceu  um só  manifesto,  vasto  de  ideias  e  carregado  de



promessas.  As  paredes  da  casa  ficaram  limpas,  virgens  dos  cartazes
espalhafatosos. Sobre as nossas cabeças não caiu a chuva dos cartões de visita
dos candidatos. E, de toda a população, talvez nem mesmo cem pessoas saibam
que se vai eleger hoje um intendente...

Dinheiro! saúde e alegria do corpo e da alma! quando tu faltas, falta
absolutamente tudo!

Mas não desprezemos o assunto mais alegre da semana: o malogro das
Academias de Bilhar.

Elas vinham, com a Primavera, formando-lhe um cortejo radiante. Os
ares de Lisboa, sempre tão doces, sempre tão repassados da maviosa meiguice,
não foram propícios à criação dessas andorinhas espertas. Um governo duro,
pouco dado ao amor da batota, lançou sobre as aves acadêmicas um anátema
cruel. As pobre abriram as asas, e por aí vieram, num rufo de esperanças, em
busca dos coqueiros brasileiros. Mal delas! vão arribar de novo, perseguidas da
sorte  inclemente,  sem que ao  menos,  para lograr  algum repouso,  pudessem
pousar por alguns dias nas beiras dos telhados do Rio de Janeiro.

Para desgraça das nossas almas curiosas,  não teremos Academias de
Bilhar – escolas aperfeiçoadas do fidalgo jogo, com aulas públicas e alegres, em
que pudéssemos aprender os segredos agora descobertos da arte de manejar o
taco e as bolas. Não as teremos! nem uma vez, nem uma só, poderemos dar aos
olhos o regalo desse espetáculo novo, cujas promessas de refinado vício e de
apurada malandrice já estavam deleitando a alma viciosa da urbs.

Parece impossível que, neste vasto mundo do Jogo, ainda houvesse para
nós uma região inexplorada, um cantinho desconhecido, um misterioso desvão.
Havia! A nossa educação não estava completa. Quem pode contar os mundos
que fervem e se tumultuam no seio claro e ardente desta Via Láctea? quem pode
dizer que conhece todas as encruzilhadas do vasto labirinto da jogatina?

Quem escreve esta crônica é um homem piedoso, não quer que o Rio de
Janeiro fique ignorando o que é, na sua maravilhosa, essência, a criação das
Academias de Bilhar.

Felizmente,  aqui  temos  Fialho  de  Almeida,  espírito  curioso  e
observador, que tudo vê e tudo descreve. É ele quem nos vai dizer o que é essa
malograda instituição!

“Os jogos de batota, perseguidos pela polícia, quando tomam a forma de
roleta,  monte,  etc,  vem  se  estatelando  na  cidade,  pouco  a  pouco,  sobre  a
elegante designação de academias de billhar. Há já em Lisboa, nos sítios mais
influenciados  de  gente,  uns  trinta  ou  quarenta  destes  antros,  revestindo  a
atraente duplicidade de casas de jogo e casas de vício, onde a mocidade solta e
derrete o dinheiro que apanha, e pouco a pouco se tem reunido, em curiosos
cenáculos, toda a malandragem elegante que infesta de noite a Baixa, e é certa
no  Coliseu  dos  cavalinhos,  em certos  cafés  suspeitos  do  Rocio  e  Arco  da
Bandeira, ou nas casas de tolerância dentre a Travessa da Telha e o Bairro Alto.
As  Academias  de  Bilhar  são  casas  de  jogo  descaradas,  que  exploram  as



probabilidades incertas do  cóin (um complicado jogo em série de bolas) que
várias  raparigas  espanholas  jogam,  quase  todas  formosas,  bem  vestidas,
afetando ares muito sérios e recrutadas, é claro, nos prostíbulos de Sevilha e de
Madri,  gineceus habituais dessas prestigiosas tentadoras. O bilhar demora ao
centro da casa, vedado por uma grade, dentro da qual as  niñas operam; e há
bancadas em anfiteatro, onde se sentam os apostadores e os simples  mirones.
Um chulo qualquer, adstrito às bilharistas, põe em leilão as bolas, recolhe as
apostas, e há casos de ganharem  por noite duzentos, trezentos e quinhentos mil
réis, e casos de rapazes terem perdido já centos de réis. Dada  a lamecharia
sentimental do português pela espanhola, todas essas  señoritas,  com mãe ou
sem mãe, que cá vem fazer carambolas ou buscar novio, facilmente adivinha o
leitor  o segundo ato. As niñas são chamariz dos tolos; o vício assim tem dois
aperitivos, e a requisitada resiste na proporção de depenar o tolo, a meias com a
casa, em termos de o fazer lá ir jogar todos os dias...”

E eis aí a ventura de que ficam privados. Eis aí o benefício que um gênio
nos tinha reservado, e que a Fatalidade acaba de nos arrebatar das mãos, quando
já lhe antegozávamos o acre sabor do fruto proibido... Tende paciência, amigos!
ficareis com a educação incompleta... 

***
Já que não te podemos saudar, Primavera do ano, - saudemos uma outra

primavera que aí vem: a primavera da Retórica Nacional. 
Esta  promete  ser  admirável!  Trata-se,  nem  mais  nem  menos,  de

restaurara a tribuna da Câmara...
Oh! grande medida! oh! sábia e fecunda providência! Desta vez está

salva a Pátria. A Eloquência, restituída à sua antiga dignidade e ao seu antigo
esplendor, vai resolver a crise financeira, guindar o crédito do Brasil ao cume da
aceitação, e soltar de novo, pelas vastas planícies da terra de Santa Cruz, o rio
caudaloso da prosperidade.

Ora,  até  que  enfim  se  descobriu  a  causa  da  nossa  decadência!  Se
estamos minguando, a olhos vistos, não é porque faltem à Câmara e ao Senado
patriotismo, saber, probidade, coragem cívica, erudição e bom senso! – é porque
os deputados e senadores não falam do alto  da tribuna,  como outrora Deus
falava do alto do Sinai...

Salve,  primavera  da  Eloquência  Nacional!  vai  raiar  o  teu  primeiro
sorriso, vai sair do teu seio o primeiro beijo da redenção! A pátria está salva!

Demos parabéns aos Parlamento e ao Brasil! Mesmo porque a idéia é a
mais justa, a mais natural, a mais razoável:

- Peço a palavra, Sr. Presidente!
- Pode subir ao poleiro o nobre papagaio!     

Gazeta de Notícias, 25/11/1900
Chronica



Já deve ser bom marchar apressadamente, às 4 da tarde, para a Prainha,
ir dando aos olhos o espetáculo das águas azuis e das ilhas verdes; saltar em
Mauá,  galgar  a  serra  cheirosa,  e chegar,  ao  por  do  sol,  à  almejada e linda
Petrópolis!... Cá embaixo, já está fazendo um calor que asfixia e embrutece; o ar
já entra pelos pulmões requeimando-os; a luz da soalheira já dói nos olhos; -
que suaves e calmas devem estar as noites lá em cima, cheias de cintilação das
estrelas e do perfume das rosas! Para gozá-las, vale bem a pena afrontar os
atropelos do embarque e do desembarque na suja Prainha...

Mas  tu,  pobre  leitor,  que  vives  amarrado  à  canga  do labor  diário,
prisioneiro do dever no forno da repartição ou do escritório, tens de suportar o
calor e de morrer de tédio, com resignação e  coragem. Começam para ti, infeliz
carioca, os longos meses de abominável tortura. Depois do trabalho, não tens
um concerto, um espetáculo, uma distração; se não queres encher o estômago de
cerveja nas  brasseries imundas, tens de ir para casa e jogar, entre bocejos, a
bisca tradicional.

Que tem, com as necessidades do teu espírito, a gente que te governa?
Pode por ventura essa gente sábia e atarefada lembrar-se de que tu, - sendo bom,
sendo honesto e laborioso, moderados nas exigências, tolerante e resignado na
adversidade,  pouco dado a queixas  e  recriminações,  -  mereces,  da parte  do
Estado, um pouco de solicitude e de carinho, um pouco de vida intelectual e
arística?

Se ainda tens essa ilusão, é bom que a percas. Reflete nisto:  O amável
Congresso dos teus legisladores, aquela sábia corporação dos teus pro-homens
nem ao menos se dignou a auxiliar a boa vontade dos que queriam salvar dos
mofo e das traças os quadros da Escola de Belas Artes”. 

Não se lhes pedia muito: e esse pouco bastaria para que tanta obra prima
se salvasse do apodrecimento e da ruína.

Que fizeram eles? com uma penada seca e brutal, riscaram do orçamento
o auxílio pedido, e, com a consciência tranqüila, como a de quem acaba de
consumar  uma  obra  de  justiça,  remergulharam  no  atoleiro  de  sua  sórdida
politicagem.  Fizeram  bem,  uma  vez  que  estão  convencidos  de  que,  para  a
educação artística do povo, basta o espetáculo cotidiano das sessões daquele
manicômio, cujos habitantes vivem, à vista de todo o mundo, trocando injúrias e
bofetões.

Resigna-te,  e  morre  de  calor  e  de  embrutecimentos,  pobre  carioca;
ninguém se lembra de ti senão para te virar pelo avesso as algibeiras, deixando-
as mais secas do que o sertão cearense. 

***
E bem merecias outra sorte, pela tua bondade e pelo teu valor moral.
Em canto nenhum da terra se poderá achar povo tão dócil, tão sensível

aos ditames do coração,  e,  por isso mesmo tão facilmente explorável  pelos
tratantes. Basta ver o largo movimento de generosidade que se desenvolve em
torno da Liga contra a tuberculose.



Por anos e anos batalharam as companhias de viação urbana, buscando
um meio de exercer a fiscalização eficaz sobre os seus recebedores. Ninguém
queria aceitar guardar o recibo da passagem e já o desânimo invadira a alma da
administração. Bastou, porém, que essas poderosas companhias se lembrassem
de pagar um real por coupon, para que todo o povo se prestasse ao papel pouco
honroso  de  fiscalizar  gratuitamente  a  cobrança  das  rendas  dos  opulentos
sindicatos. 

Não acompanhemos os que protesta contra isso, condenando quem, a
pretexto de praticar a caridade, descobriu um meio novo de explorar o público.
Seja como for, os infelizes que a  Liga quer proteger sempre lucram alguma
coisa com isso: de real em real juntam-se os contos de réis; e, como a pecúnia
sempre há de governar todas as ações humanas, é bom que fechemos os olhos à
esperteza das companhias, e vejamos apenas os frutos bons que podem sair
dessa fermentação de interesses. 

Mas, adotado o alvitre da  Liga, e verificado de modo irrefutável a soma
grande de vantagens que esse alvitre veio trazer para as empresas,  - já é tempo
de lhes dizer que a sua contribuição é irrisória. Diz-se que o pagamento de um
real por coupon é feito a título de experiência. Mas, para que mais experiências?
Não há um só passageiro que se recuse a receber os coupons. A ideia não caiu
em terreno maldito: germinou e cresceu; prosperou fartamente, e já se lhe sente
a sombra carinhosa das folhagens bastas. Que esperam mais as empresas? O seu
dever iniludível é argumentar desde já a sua contribuição, para que se não diga
que sua caridade não é capaz de chegar a dez réis... 

***
Vale a pena tratar da tumultuosa sessão do júri, em que teve epílogo o

drama da conspiração?  Vale,  apenas para isto:  para registrar  que o que ser
jurado já vai sendo uma cousa agradável e proveitosa.

Antigamente,  o  cidadão  chamado  a  exercer  essa  árdua obrigação,
arrepelava-se, e aceitava o caso como a mais detestável das amofinações: e lá ia,
com a morte na alma, prejudicando o cumprimento de outros deveres, passar
oito horas numa sala infecta, ouvindo a leitura sonolenta dos autos, e pedindo a
Deus que estancasse, o mais cedo possível,  na boca do promotor e na boca do
advogado, a impetuosa caudal da retórica; e era com um suspiro de alívio que se
recolhia à sala secreta, para, já de chapéu na cabeça, responder um seco sim  ou
não aos quesitos, pensando no jantar e na cama.

Hoje,  porém,  a  cousa  é  outra.  Os  processos  políticos,  frutos  desse
agitado e singular  decênio último, são cheios de novidades,  de encantos,  de
apuradas delícias.

Não  duram  horas:  duram  dias;  não  são  enfadonhos:  são  divertidos
sempre  como  um  romance  de  Paul  de  Kock;  e,  às  vezes,  empolgantes  e
comovedores como uma tragédia de Shakespeare;  e já não são julgados em
salinhas infectas, mas em nobres salões confortáveis. 



[*ilegível*]  espetáculo  desopilante  e  variado,  discursos  trágicos  e
humorísticos, apartes mirabolantes, batalhas campais, - nada lhe falta: aquilo é
um regalo! E note-se que os jurados já compreenderam tão bem a sua nova
condição, que um deles, ontem, em carta dirigida a uma folha, amargamente se
queixava, como quem se queixa de uma revoltante injustiça, de que  “o colchão
que lhe haviam dado era duro, e o sabonete fazia pouca espuma!”

Narram os cronistas desse famoso júri que o principal acusado, como lhe
tivessem gabado  as  boas  cores  e  o  apetite,  respondeu:  “O  meu amigo  não
imagina como os processos me fazem bem à saúde: pudesse eu, e teria uns três
ou quatro deles por ano.”

Gostos não se discutem: há quem goste de queijo bichado e de perdizes
em decomposição, e, portanto, também é natural que haja quem goste de se ver
metido em processos.

Mas esse honrado cavalheiro não se lembra de um processo desses custa
ao Estado um dinheirão em comes e bebes; e nada haveria a dizer contra o seu
gosto, se Sua Senhoria, para satisfazer essa estranha predileção, consentisse em
pagar, do seu bolsinho, os acepipes que exigem os jurados... 

***
Para fechar a coluna da Chornica, peça-se ao leitor que não deixe de ir

ao Lyrico aplaudir hoje Francisco Braga. Nesta terra em que os artistas se vêem
condenados a morrer de inanição, é justo que não se lhe neguem flores e beijos,
já que se lhes não pode dar a consideração e a fortuna.    

Gazeta de Notícias, 05/01/1902
Chronica
Depois de amanhã, passado o glorioso dia dos três magos Melchior,

Balthazar e Gaspar, já nos teremos habituado ao ano novo e ao calor. 
Aqui  temos o escaldado janeiro,  o primeiro  dos três furiosos meses,

colocados  pela  velha  astronomia  em nosso  hemisfério,  sob  a  influência  da
áspera  Canícula, que, com ser a mais bela e brilhante das estrelas fixas, era
também,  na  opponião  dos antigas,  aquela  que  mais  duramente  castigava  os
mortais. Hoje, a  Canícula é uma figura de retórica: o nome que lhe damos é
Sirius, e já ninguém lhe atribui a paternidade e a responsabilidade legas destes
calores assassinos, que fazem a fortuna das engomadeiras e a prosperidade das
fábricas de gelo.

Ah! se não fosse o gelo! Dizem que o gelo mata, como o pai que é das
bronquites, das pneumonias e das anginas. Mas perdoa-se facilmente o mal que
faz, pelo bem que sabe. Nem se pode compreender que se vivesse antigamente,
nesta ardente terra carioca, sem o benefício de tão suave remédio... Entretanto,
quando Ferdinand Denis visitou o Rio de Janeiro, ninguém conhecia por aqui a
delícia do sorvete: “Dizem (escreve ele) que já se toma neve no Rio, como em
Paris, em casa de Tortoni. Soubemos este fato por um jovem brasileiro recém
chegado;  porém, confessamos que,  na época em que visitamos o Rio,  nada



havia  que  fizesse  antever  semelhante  mudança  de  costumes  locais.”  Mas
também nesse tempo a vida era pacata, e era natural que não se sentisse tanto o
suplício do calor...

É o mesmo Ferdinand Denis quem nos diz o que era a vida de nossos
avós: “O habitante é preguiçoso. Ergue-se ao nascer do sol. Não gasta tempo em
vestir-se, porque não se havia despido. Demora-se fumando à porta, de onde só
sai para repousar na rede. Se alguém lhe pergunta onde mora um seu vizinho,
diz que não sabe: falar fatiga-o tanto como pensar... em geral, está em casa, com
a barba de muitos dias, mal penteados os cabelos, sem outro vestido além da
camisa  de algodão,  com o peito descoberto,  e  as  mangas  arregaçadas  até  o
cotovelo. Raras vezes assentada, quase sempre acocorada sobre os calcanhares,
a senhora brasileira faz renda, como a que no século décimo sexto se fabricava;
com a palmatória castiga as suas pretas, e pensa no atavio novo que há de levar
ao próximo sermão.”

Talvez  a  narração  não  seja  fiel:  só  o  venerando  Sr. Visconde  de
Barbacena poderia dizer talvez se o quadro que aí fica é verdadeiro. Mas a vida,
não há dúvida, era pacífica, preguiçosa e serena.

Agora, além da inclemência da clássica e temerosa carnícula,  há a febre
desta  tumultuosa  existência,  cheia  de  atropelos  e  de  sobresaltos.  Se  não
despejássemos,  de vez em quando,  dentro  da nossa fornalha animal,  alguns
bocados da neve calmante,  estouraríamos todos, como petardos atulhados de
pólvora,  ou  andaríamos  por  aí  com as  roupas  em chamas,  como fogueiras
ambulantes. 

***
Ainda assim, quantos dramas de desespero, e quantas manifestações de

mórbida  e  feroz  exaltação  nesses  primeiros  dias  de  abrasado  estio!  Ainda
anteontem, quem passasse ao meio dia pela rua Gonçalves Dias, suporia estar
dentro de um hospital de alienados. 

Caíra  um homem na calçada,  vitimado pelo estrangulamento de uma
hérnia. Um médico, que passava, examinou o doente, e, reconhecendo que lhe
não podia prestar socorro imediato, aconselhou a sua remoção para um hospital:
tanto bastou para que o povo amofinado quisesse linchar  o mal  aventurado
esculápio! Que é isso? é o calor! é o calor que escalda o sangue, alucina a razão,
e é capaz de transformar o mais pacífico burguês suado no mais sanguinário dos
Neros!

E os desesperados da vida? A semana que acabou ontem, cavalgando a
passagem  do  ano,  com  três  dias  em  1901  e  os  outros  três  em  1902,  foi
principalmente  uma  semana  de  suicídios.  Houve  suicídios  por  atrasos
comerciais,  suicídios  por  ciúme,  suicídios  por  amor mal  correspondido,
suicídios por cansaço de viver. 

O veneno, o punhal, o revólver, as chamas de querosene, todo o vasto e
variado  aparelho  da  morte  foi  chamado  a  liquidar  de modo  sumário  as
complicações da vida. E é diante dessa imensa variedade de meios de morrer,



que a gente percebe a profunda verdade daquela frase de Montaigne:  le présent
que la naturenous ayt faict le plus favorable c'est de nous avoir lassé la clef de
champs: [*ilegível*] preciosas, o chão de um pátio sone o qual se precipitou da
grande altura no dia em que reconheceu que já lhe pesava demais a existência. 

Mas,  não digamos aos desesperados que se matem desta ou daquela
maneira: digamo-lhe, sim, que usem e abusem do gelo! uma pneumonia nem
sempre mata...

***
“O  Sr.  Prefeito  municipal  aprovou  o  orçamento  apresentado  pela

diretoria de obras municipais para os melhoramentos que vão ser feitos no cais
Pharoux.”

Esta notícia, que é um presente de  boas festas,  dados pelas folhas de
ontem à população do Rio de Janeiro, deve ser o principal assunto e a maior
alegria desta  Chornica,  na qual, bem ou mal interpretada, só vem a refletir a
vida da capital do Brasil. 

Diz um velho refrão que ‘tal entrada da casa, tal quintal’, Aqueles cais
Pharoux, que já foi limpo e decente, é hoje a nossa mais infamante vergonha. Só
quem já  teve  a  obrigação  de  ir  buscar,  a  bordo  de  um transatlântico,  um
estrangeiro  vindo pela  primeira  vez ao  Rio  de Janeiro,  é  que pode saber  a
sensação de inenarrável opóbrio e de vexame tremendo daquele momento negro
da  chegada  do  forasteiro  ao  cais  arrebentado,  sem  grade,  de  escadas
arrombadas, coberto de cascas de frutas, de legumes podres, de imundicies de
toda sorte. 

Quem escreve esta Chorinca já se viu um dia nesse doloroso apuro... A
vontade que teve foi de cair ali fulminado! e, para explicar ao ádvena amigo
aquele horror, teve de balbuciar, gago e tonto, uma asquerosa mentira: “não,
amigo, não! isto aqui não é propriamente o nosso cais de desembarque! isto aqui
é o desaguadouro dos detritos da cidade...  o nosso verdadeiro cais fica mais
adiante,  mas  está  em consertos...  nós  desembarcamos aqui  para não  perder
tempo!” 

Oh! Aquele medonho cais! Aquele medonho cais com aquele Mercado à
ilharga, muito sujo, muito enlameado, muito úmido, desfazendo-se em nuvens
de cheiros nauseabundos, - cheiro de maresia, cheiro de suor, cheiro de peixe
podre, cheiro de sentina! Será verdade mesmo que uma generosa mão se propõe
a melhorar aquilo?  Ó mão abençoada! Abençoada sejas tu pelos séculos dos
séculos!

Aquilo é tão hediondo, que segundo afirmam pessoas dignas de fé, já
por várias vezes se tem visto a estátua do general Osório, alta noite, ao luar, por
a espada debaixo do braço, e tapar o nariz, para não sentir a acre transpiração
daquele local...

Cariocas! recebei com júbilo a boa nova!  calçado, varrido, apercebido
de uma grande nova,  iluminado e chibante,  o cais  Pharoux vai  sair  de sua
ignominia  atual.  O resto  virá  depois.  Quem tiver  bastante boa vontade para



restaurar o Pharoux, - te-la-á também para sanar aquele terrível  Mercado em
decomposição,  como  Hércules,  o  herói  dos  Doze  Trabalhos,  saneou  as
cavalhariças de Augias. 

Gazeta de Notícias, 09/02/1902
Chronica
Melhor seria que desaparecesse hoje da Gazeta esta coluna. Quem abre

as folhas, nesta manhã de folia, corre logo a procurar os anúncios dos bailes, o
programa literário  dos préstitos carnavalescos,  e não quer saber de crônicas.
Quem viesse hoje tratar de cousas sérias, entre os foliões que enchem as ruas,
faria a figura de um homem sisudo metido no Hospício Nacional. E não há nada
mais ridículo do que a seriedade de um no meio do riso de todos.

Certa vez, numa cidade do interior, tive ocasião de observar um caso
desses. Era véspera de Carnaval:  e encontrei  uma mascarada barulhenta que
atroava os ares com um  Zé Pereira ensurdecedor. De cada bombo saía uma
trovoada horrorosa; de cada corneta saía saltava um clangor de Juízo Final; de
cada garganta explodia num vozear de furacão. Encontrei o bando justamente
quando ele,  hesitante,  parava no ponto de encontro de duas ruas.  Falou  um
mascarado gordo, que parecia ser o chefe:

- Vamos por aqui – e apontou uma das ruas.
- Não senhor! vamos por ali! – disse um diabo muito alto, de barbas cor

de fogo – e apontou outra rua.
  Lavrou  a discórdia  no campo de Agramante.  Por  pouco mais  que

durasse,  os  mascarados  começarima a esmurrar-se,  -  o  que,  provavelmente,
consittuiria  para  eles  o  cúmulo  do  divertimento.  No meio  do  tumulto,
desesperava-se o mascarado gordo, chefe do bando; e, vendo menoscabada a
sua  autoridade,  bracejava,  urrava,  bufafa,  trovejava.  E,  alucinado  de  quem
alguém o ouvisse, avançou para mim, que estava à esquina assistindo a disputa,
e segurando-me desconsoladamente pelos ombros, desabafou:

- Veja o senhor!é sempre assim! é por isso que não se pode fazer nada
direito! Não em obedecem, não tem disciplina, não tem seriedade nenhuma... E
sem seriedade não se pode fazer nada, não acha o senhor?

Concordei e olhei fixamente a face do meu interlocutor. Não era uma
cara:  era  uma  gargalhada  viva!  Nunca  vi  máscara  tão hilariante,  tão
estupendamente  engraçada,  tão  extraordinariamente  cômica!  E,  enquanto  ia
seguindo o meu caminho, meditando sobre o caso daquele sujeito, que tinha
uma máscara no rosto para pregar a necessidade de ser sério – ouvia a voz dele,
roufenha,  através  dos  grossos  lábios  do  desopilante carão,  gritando
energicamente aos companheiros: - Vamos, vamos, Senhores! sejamos sérios!
sejamos sérios pelo amor de Deus!...

Não imitemos esse extravagante mascarado, deixemos toda a seriedade
para depois da quarta-feira de cinzas, para os quarenta dias de penitência e de
peixe!



Não falta quem diga que o carnaval vai ser desanimado, chocho. Rosna-
se que não há dinheiro, que não há alegria, que o pão está pela hora da morte e
que quem não tem dinheiro para o pão também não o tem para o confetti.

Mas, daqui  a pouco,  quando na rua do Ouvidor se encher de moças
bonitas, ninguém se lembrará das amarguras da vida.  E o dinheiro aparecerá
como por milagre. Os  confetti  formarão no solo um tapete de meio metro de
espessura,  as  serpentinas  se  entrelaçarão  de  janela a  janela  e  as  bisnagas
entrarão em cena...

Oh, as bisnagas; - que polícia será capaz de impediz que a população
carioca se molhe nos três dias de carnaval?  O entrudo é uma tradição nossa: e
nós que, em geral, não fazemos caso das nossas tradições, seguramo-nos a essa
com unhas e dentes. Os editais que proibiram o entrudo seguem sendo letra
morta:  mais  força  tem este singular  e  inexplicável  delírio  que  nos  leva  a
procurar bronquites e pneumonias com o mesmo afã e o mesmo cuidado com
que nos outros dias procuramos o sossego e a saúde.  

É interessante exumar do olvido, no dia de hoje, uma página curiosa em
que Ferdinand Dennis descreve o que era o entrudo aqui,  no bom tempo de
antanho, quando os nossos avós se entregavam a esse divertimento insensato:

“Nas lojas, e atrás das portas das habitações, estão escondidos homens
com seringas  e grandes gamelas  cheias  d’água,  com que uns aos outros se
molham: e de tal modo o fazem, que as ruas ficam inundadas de uma a outra
extremidade,  como  se  fossem  o  prolongamento  da  baía.  Este  sistema  de
inundações tão longe se leva, que uma gazeta seriamente se queixou, no ano
passado, de que os chafarizes poderiam chegar a esgotar-se! Os estrangeiros, tão
numerosos no Rio de Janeiro e que são os que mais particularmente sofrem os
ataques,  nem  sempre  conseguem  evitá-los;  e  isso  chegou  a  tal  ponto  que
obrigou o intendente geral da polícia a publicar um edital em e que, declarando
que os jogos de entrudo davam azo a pancadas e ferimentos graves porque se
praticavam contra a vontade dos indivíduos, ficavam proibidos tais jogos nas
ruas  e  nos  teatros,  não  podendo  ser  permitidos  esses  divertimentos  numa
sociedade civilizada. Para que tivesse execução o referido edital, postaram-se
guardas em todos os bairros da cidade; porém a  sociedade civilizada teve em
nenhuma conta a ordem, e francamente, não podia acontecer outra coisa, porque
o próprio imperador dava o exemplo: é notório que ele partilhava do folguedo,
com os seus filhos e cortesãos, enquanto durava o entrudo”. 

Como se está vendo, o entrudo de hoje não é o mesmo de outrora. Entre
as bisnagas e as gamelas de água, há quase um século de civilização. Mas não
se perdeu de todo o hábito. Em quanto a entusiasmo e bom humor, o Carnaval
de hoje não é diferente do daquele tempo. Ferdinand Denis dizia: “as moças
brasileiras  são naturalmente  melancólicas  e  vivem retiradas;  porém,  quando
chega o entrudo, mudam completamente o caráter, e por espaço de três dias
esquecem o acanhamento”. Que não diria ele, se visse a alegria das moças de
hoje? São elas a alma, a vida, o fim e a razão de todas as festas. É para diverti-



las que se organizam os préstitos, e que se gastam rios de dinheiro em confetti,
em serpentinas, em bisnagas.

Enchei  as  ruas,  moças  bonitas!  e  folgai  à  vontade”! o  cronista  vai
esconder a melancolia no fundo de uma toca, para não fazer o triste papel de
uma coruja no meio de um bando de canários alegres...

Gazeta de Notícias, 20/04/1902
Chronica
A semana foi toda consagrada ao preparo das duas grandes festas cívicas

que vamos ter em abril e maio: passou a ser próprio municipal o terreno em que
se vai  erguer o monumento a Tiradentes,  e assentou-se a primeira  pedra do
pedestal  que carregará a estátua de Rio Branco. Basta isso para encher uma
semana e uma crônica.

Tiradentes e Rio Branco – que dois nobres e que duas almas, enchendo
dois séculos da vida de um povo! O primeiro, figura lendária, símbolo de uma
aspiração imorredoura, corporização de um ideal eterno; o segundo, figura de
hoje,  vive ainda no coração de toda um raça...  Nada mais belo do que essa
união, na mesma homenagem, do nome daquele que primeiro sonhou com a
liberdade deste povo, ao nome daquele que, assinando a lei do 26 de setembro,
salgou e esterilizou o terreno em que medrava a árvore maldita, cuja sombra
infamante  manchava  o  Brasil.  Tiradentes,  sacrificado  pelo  martírio,  e
desaparecido  há  mais  de  um século,  esbate-se  numa  névoa  longínqua;  Rio
Branco, esse, está mais perto de nós, mais perto da nossa inteligência e do nosso
amor. Colocá-los no mesmo plano, aproximá-los, uni-los, é soldar dois elos de
uma cadeia de glória. 

Mas ... (há de em tudo haver um mas) não sei bem se é de boa prática o
andarmos a cobrir de estátuas e de monumentos uma cidade que não chega a ser
uma cidade... 

***
Houve um dia um boêmio, - um desses sonhadores impertinentes que

não vêm as misérias da vida, e andam pisando os paralelepípedos das ruas como
se  andassem,  encantadamente  pisando  as  estrelas  do  céu,   -  que,  tendo
adormecido pobre como Job, numa infecta água-furtada, acordou rico como um
nababo indiano. Morrera-lhe não sei quem, um tio, um avô ou um padrinho,
deixando-lhe em testamento toda a fortuna. O pobre diabo esfregou os olhos,
viu bem que não estava sonhando, e lançou sobre os homens e as cousas um
olhar dominador e altivo. Enfim, fechando o ciclo negro da miséria, raiava a
madrugada de ouro da felicidade!...

Mas vê-de o que é a força do hábito! O desgraçado, vendo-se senhor de
uma boa  porção  de  contos  de  réis,  não  viu  que  as  solas  dos  seus sapatos
andavam em petição de miséria! não reparou que através dos buracos do seu
paletó surrado já lhe apareciam os ossos; não se lembrou de que o seu pobre



estômago,  torturado  pelos  anos  de  duro  jejum,  pedia o  regalo  de  uma
alimentação abundante; manteve a idéia de tomar um banho, - o maluco!

O  que  ele  fez  foi  soltar  as  rédeas  aos  sonhos...  imaginou  palácios
fantásticos, forrados de sede e de ouro, onde pudesse compor à vontade, no
meio de um cenário fulgido, as suas odes triunfais, os seus sonetos ardentes, as
suas batalhas amorosas. E saiu a adquirir preciosidades para a sua instalação.

Não houve joalheria em que as suas mãos não remexessem cascatas de
gemas raras; não houve fábrica de sedas em que os seus olhos deslumbrados
não escolhessem os mais  caros  tecidos,  as  mais  raras  tapeçarias,  mas  mais
fulgurantes tramas de prata; para ele começaram os pintores a compor as suas
mais formosas telas, os escultores a talhar os seus mármores mais alvos, os
ebanistas a polir os sue móveis mais finos, os oleiros a fabricar as suas mais
transparentes porcelanas, os perfumistas a extrair do coração das flores os mais
suaves aromas.

E em todas as lojas, em todas as fábricas, em todas as ourivesarias, em
todos os ateliers,quando aparecia aquele sujeito escaveirado e maltrapilho, em
cujos olhos ardiam relâmpagos de febre, - patrões e operários corriam a recebê-
lo com delicado carinho e infinitas mesuras...

À noite, cansado de gastar dinheiro, o Nababo esfarrapado e sujo, com
os dedos dos pés furando os bicos das botas e os cotovelos passando pelos
rasgões das mangas, lá ia para a sua mansarda, roendo um pedaço de pão seco, e
caminhando dentro do halo radiante do seu grande sonho... E só havia lá dentro,
na mansarda triste, um cantinho imundo em que o seu o corpo podia repousar:
todo o espaço era pequeno para conter os fardos de alfaias, as caixas de jóias, as
estátuas, os quadros, os móveis, os vasos, que iam até o teto, em rumas cobertas
de pó, de teias de aranha e de ninhos de carochas. 

E,  por fim,  o dinheiro  acabou.  Tudo acaba neste baixo  mundo!  E o
desgraçado continuou a morrer lentamente de lazeira e de desmazelo, no meio
do seu luxo inútil... 

***
Ah,  como  te  pareces  com  esse  boêmio  desventurado,  minha  pobre

cidade do Rio de Janeiro! Maltrapilha e triste, arrastando pelas ruas esburacadas
os teus mulambos e a tua melancolia, queres ter o luxo antes de ter o conforto, e
fazes questão de ter monumentos quando ainda não tens esgotos...

Já tem o teu altivo Pedro I, cercado de caboclos e jacarés, no meio de
um  jardim  maltratado,  que  é  um  valhacouto  de  vagabundos;  tens  o  teu
Pedr’Alvares  Cabral  envergonhado,  voltando  a  face  para  não  ver  aquele
medonho  casarão  em ruínas perto  do  qual  o  plantaram;  tens  o  teu  Osório,
colocado em frente a um cais arrebentado e junto de um mercado podre; tens o
teu Caxias, já todo estragado pelas mãos dos meliantes notívagos; e tens o teu
João Caetano, o teu José Bonifácio, o teu Alencar,  todos eles condenados à
imobilidade  perpétua,  em  praças  que  não  tem  calçamento,  esquecidas  das
vassouras da limpeza pública, e em cujos buracos cresce o mato bravo. Agora



vais ter o teu Rio Branco e o teu Tiradentes... Como se, tendo muitas estátuas e
muitos monumentos, ficasses livre da imundice e da febre amarela.

Bem sei (ai de mim!) que ninguém precisa da minha opinião. E que não
hão de as minhas palavras consertar aquilo que já anda torto desde o tempo de
Estácio de Sá, mas parece-me que o meio mais digno de honrar a memória
daqueles  que  fundaram  a  [*ilegível*]  para  nossa  glória,  seria  mostrar-nos
dignos da civilização que eles quiseram dar.

Plantar  a  estátua de um grande homem numa praça imunda não me
parece homenagem agradável... sempre haveria tempo para cobrir de estátuas
esta amada cidade, quando, saneada, calçada e lavada, ele já não lembrasse uma
das torpes cidades da China ou da Turquia.

Gazeta de Notícias, 23/11/1902
Chornica
O cronista que se queixasse agora de penúria de assuntos mereceria ter

ordenado suspenso e pena quebrada. Cai sobre nós há dez dias uma chuvamiúda
de assuntos.

O melhor é deixá-los quase todos no chão, pois que nem toda primeira
página da Gazeta poderia conter a sua análise. Estas crises daRepública, estas
mudanças  de  governo,  não  se  podem  fazer  em  completo sossego:  a  alma
nacional acorda, há festas, há barulhos, toda a vida dopaís se agita. Nas casas
burguesas, a desta de um aniversário, ou de um casamento, ou de um batizado
traz  sempre  consigo  uma  vasta  série  de  incômodos,  de  amofinações,  de
atropelos. Os dias que precedem a festa e os que lhe seguem são de agitação e
de  febre.  Espanam-se  os  móveis,  varrem-se  as  salas, areiam-se  as  pratas,
matam-se  os  perus,  fabricam-se os  doces,  afina-se  o piano,  aprontam-se as
toiletts; depois do bródio, ainda o trabalho é maior: contam-se os talheres, faz-
se o inventário da louça quebrada, recolhem-se os cristais... e paga-se a despesa.
Ora, uma nação é uma casa em ponto grande... Como não há de a dona de casa
perder a cabeça,  depois de uma festa em que entram milhões e milhões de
pessoas?

A diferença que há,  entre  as festas domésticas  e as nacionais é que,
naquelas, enquanto os convidados estão dentro de casa, evitam-se com cuidado
as rixas e as disputas que possam dar má ideia da educação da família. Nas
outras  festas,  naquelas em que entram os habitantes de um vasto país,  nem
sempre é possível conseguir o mesmo...

O que nos vale é que esses bons amigos que foram e ainda são nossos
hóspedes,  compreendem de desculpam as nossas cizânias e inconveniências.
Cada um deles sabe que na sua terra as cousas não se passam de outra forma.
Falando russo, francês, espanhol, inglês, português ou japonês, - o homem é
sempre homem, isto é, - um animal bípede, que teria boa índole, se não usasse
imoderadamente dessa capitosa bebida que se chama política.

***



Graças a Deus o Rio de Janeiro já começa no que diz respeito ao asseio,
a mostrar-se digno de receber visitas.

O vestíbulo da cidade é o cais Pharoux. Há poucos meses aquilo era uma
entrada de estalagem imunda. Hoje, se ainda não é uma antesala deluxo, já não
tem felizmente o aspecto nauseabundo, que era a nossa maior vergonha. Uma
reforma inteligente limpou aquela grande nódoa...  Vale a pena insistir  sobre
isso. Toda a gente vivia a dizer, com grandes lamentações, que o Rio de Janeiro
é a mais suja e a mais feia cidade das Américas; mas, ao mesmo tempo, toda a
gente  declarava  que  o  mal  era  dos  que  não  têm  cura  porque  nunca  uma
municipalidade sem dinheiro poderia aformosear a cidade.

Ora,  não  consta  que  a  municipalidade  carioca  tenha  recebido  algum
valioso legado, ou que tinha tirado algumas com sorte grandes seguidas... E, em
menos de um ano, só os cegos que não querem ver (são os piores!) poderão
negar que o Rio de Janeiro, sob a administração fugaz de Xavier da Silveira,
tenha progredido mais do que em dez anos longos, sob a adminstração de seis
ou sete prefeitos.

A reforma do largo do Paço e da rua do Ouvidor e as obras do canal do
Mangue vieram mostrar que não é preciso fazer milagres para sanear oRio de
Janeiro.  Tudo  está  em  começar,  -  sem  precipitações, com  modéstia,  sem
prometer  mundos  e  fundos,  aproveitando  inteligentementeos  minguados
recursos de que podem dispor os cofres municipais.

Estas obras de embelezamento do largo do Paço, da rua do Ouvidor e do
canal do Mangue foram feitas em menos de um ano: e, se durante ostreze anos
que viveu a República nós tivéssemos trabalhado com a mesma coragem e a
mesma boa vontade, já a capital do Brasil seria uma cidadedecente.

***
Mas continuemos. A festa não se passou sem brigas. E, como sempre

deve haver um bode expiatório para todas as culpas – já todo o mundo malsina
o novo chefe da polícia, que, logo ao ensaiar os primeiros passos, escorregou e
caiu.

Nós todos conhecemos a Turquia... de nome. Sabemos que é um país
original  onde  os  homens  vestem  pantalonas  que  parecem  saias,  -  e  tem  a
coragem de casar ao mesmo tempo com trinta ou cem mulheres – quando, às
vezes, uma só mulher já é bastante para infernar toda a vida do desgraçado...

As originalidades deste país são muitas. Entre tantas, avulta uma, que é a
mais interessante de todas. O sultão Abdul-Hamid é um rei desconfiado, que tão
depressa  aceita  um homem na qualidade  de  seu favorito,  como o  rejeita  e
persegue na qualidade de conspirador. Essa desconfiança vem naturalmente do
desassossego  em  que  vive  a  consciência  daquele  superiormente  antipático
monarca: o Sultão tem tantas culpas em cartório, que só vê em toorno de si
fantasmas de ódio e vingança. Nada mais natural nem mais vulgar do que hoje
um súdito turco ser elevado às funções de chanceler-mor e amanhã atirado ao
Bósforo dentro de um saco fechado...



Ali, entre o dia da glória e a noite da desgraça, não há crepúsculo: a
passagem é repentina e instantânea. Não obstante, não falta quem queira  ocupar
os altos cargos do Estado. Há, porém, uma posição que ninguém ambiciona, -
apesar das honrarias e propinas que lhe são inerentes: - é a posição de chefe de
polícia.

O  cidadão  turco,  que  é  elevado  à  dignidade  de  chefe de  polícia,
considera-se  condenado  à  morte:  faz  testamento,  despede-se  da  família,
encomenda a alma a Alá,  e marcha  para  o  exercício  do cargo  como quem
compra passagem para o inferno. Na Turquia, não há chefe de polícia que morra
de velhice. A sua passagem deste para o outro mundo é sempre inexplicável: e
ninguém sabe se foi  o sultão que deu cabo dele, ou se dele deram cabo os
conspiradores. Ainda há pouco tempo, um notável homem de Constantinopla,
ao saber que Abdul-Hamid o havia nomeado chefe de polícia, não esteve com
uma nem com duas: pegou um revólver e fez saltar os miolos, - considerando,
com toda a razão, que, a ter de morrer, mais lhe valia morrer sem tardança...

Livre-nos Deus do alto crime de querer estabelecer uma aproximação
entre os costumes brasileiros e os turcos. Nós, por aqui, vivemos regaladamente
à sombra da grande árvore da Liberdade. Pensamos o que queremos e dizemos o
que pensamos, com a mesma calma com que comemos, bebemos, dormimos e
amamos. Cada um de nós é dono do seu nariz: o nosso Bósforo, que é a Baía da
Guanabara, não é nem nunca foi depósito discreto de conspiradores metidos em
sacos. 

Mas, em um certo e determinado ponto, já nos vemos parecidos com os
turcos: - ainda haverá nesta terra quem queira ser chefe de polícia?

Não  se  sabe  bem  qual  é,  nem  de  que  causa  depende  o  vício  da
instituição. É a escassez dos meios de policiamento? depende da indisciplina do
povo? vem da subordinação da polícia a interesses políticos, da sua falta de
independência, do seu duplo e absurdo caráter de entidade ao mesmo tempo
civil e militar? Não se sabe! o que se sabe é que, daqui a pouco, já não se achará
um cidadão bastante abnegado que queira ocupar essa cadeira, cujo assento tem
uma camada de carvões em brava.

Recorrer-se-á  então  à  violência,  porque,  enfim,  sempre  haverá  a
necessidade de dar um chefe à polícia. E a nomeação para esse cargo será um
temeroso castigo, uma punição tremenda. A família e os amigos do escolhido
vestirão luto pesado... Os transeuntes, que passarem, no dia da nomeação, pela
casa do nomeado, ouvirão lá dentro o choro e o ranger de dentes de que fala a
Bíblia; e os que, por caridade, penetrarem nesta casa fulminada pela maldição
divina, verão a esposa do novo chefe desmaiada, e ouvirão as lamentações de
seus  filhos,  de  rojo  no  chão,  vertendo  lágrimas  como  punhos,  e
desesperadamente bradando aos céus inclemente e surdos: “Que desgraça, meu
Deus! papai foi nomeado chefe de polícia!!!”

***



O povo diz que, para afastar o caiporismo, não há como a benção de um
barbadinho.

Quem  sabe  até  que  ponto  podem  conter  a  verdade  as  superstições
populares? O Sr. Dr. Cardoso de Castro deve subir, uma destas manhãs, o morro
do Castelo...

A caminhada é curta, e o resultado pode ser bom.   

Gazeta de Notícias, 17/05/1903
Chornica
Onde e como arranjaste esta cara truculenta e feroz, ó incompreensível

mês de maio? Não é assim que costumas aparecer, - amortalhado em névoas,
gotejante de chuva, enlameado e furioso, brandindo o estadulho dos motins.

Costumas ser um mês suave, “menos dado ao furor do que à ternura”, e
mais amigo do fresco rubor das rosas do que do rubor ardente dos fogaréus e da
sangreira.

Tão  boa  e  consoladora  é  tua  reputação,  que  os  nossos  poetas,  mais
versados nos segredos da métrica do que nos segredos do cosmos, contraíram o
vício de dizer, em belos versos, que és o mês da primavera: - vício em verdade
desculpável,  porque  a  poesia,  para  ser  bela  e  querida,  não  precisa  andar
abraçada à ciência... Mês da primavera ou do outono – pouco importa! o que é
certo é que, desta vez, chegaste com cara de poucos amigos, alarmando o povo,
dando susto aos frades e obrigando as carabinas e os sabres a saírem a rua. Um
gênio mau te mascarou em guerreiro, dando-te a couraça e o cacete do cálido
março, que, no congresso, dos doze meses, é o representante do impetuoso deus
da guerra. O poético símbolo, - aquele casal de crianças gêmeas, unidas num
estreito abraço – com que figuras no zoodíaco, já não tem significação...

Entretanto, não nos faltavam motivos para estar alegres e para render
graças  aos  céus.  Em  vez  de  ser  um  mês  de  arruaças  e de  correrias
revolucionárias, ó maio! tu deverias ser um mês de grandes festas.

Bem  encaminhadas,  e  levadas  a  bom  termo,  as  negociações  do
empréstimo destinado ao saneamento do Rio de Janeiro, todos sentem que vai
haver trabalho para todos os homens de boa vontade, - e que uma nova era de
progresso e de reabilitação material e moral vai raiar par nossa amada cidade.
Os minutos da imundice e do opróbrio estão contados. Se o Diabo não se meter
no meio  dos projetos,  o Rio  de Janeiro  deixará,  dentro  de poucos anos,  de
abrigar no seu seio o espantalho da febre amarela. 

O trabalho já começou. Não se dá um passo na velha e imensa cidade
que  se  não  sinta  a  influência  de  uma  administração  inteligente  a  capaz.
Ajardinam-se praças, abrem-se ruas, deitam-se por terra pardieiros, reformam
calçamentos, decretam-se medidas enérgicas contra as epidemias. Parece que a
Providência Divina quis enfim descerrar-nos os olhos e obrigar-nos a ver aquilo
que uma voluntária e criminosa cegueira nos encobria.



Por  que  é  que,  em  vez  de  cantar  e  de  bater  palmas,  berramos  e
praticamos desatinos?

***
Se mal de muitos é consolo, sirva-nos de consolo o que este mesmo

extravagante  mês  andou  fazendo  no  Chile.  Enquanto  aqui  era  assaltado  o
mosteiro de S. Bento, e as pragas e as blasfêmias ecoavam naqueles longos
corredores,  - os populares, em Valparaíso, saqueavam as lojas, incendiavam as
casas, atiravam ao mar as mercdorias depositadas nos cais, matavam mulheres e
crianças,  empastelavam  as  tipografias,  arrombavam  os  cofres  das  casas  de
penhores...

Por  uma  coincidência  desagradável,  as  ruas  de  Valparaíso  estavam
embandeiradas e adornadas de folhagens, à espera dos hóspedes brasileiros. E
deve ter sido uma cousa macabra o rebentar dessa revolução em plena festa.

Já o telégrafo nos trouxera a notícia de que os hóspedes ficavam em
Talcahuano, À espera de que a paz se restabeleça, - seguindo depois diretamente
para Santiago.  Mas os telegramas de ontem deram-nos novas e assustadoras
notícias:  greve  de salitreiros  em Iquique;  meeting tumultuário  em Santiago,
exigindo  a  demissão  do  gabinete;  movimento  de  tropa;  e,  finalmente,  a
declaração formal, feita pelas classes operárias, de que não tomaram parte nos
festejos, se o governo não atender as suas reclamações. 

É fácil imaginar o que vão ser estas festas: muita música, muitas flores,
muitos  foguetes,  muitos  discursos  -,  e,  sob  essa  aparência  de  jubilo  e
cordialidade,  as  almas  preocupadas,  ou  ouvidos  atentos,  as  fisionomias
inquietas.

Às vezes, em qualquer casa de família, há uma dessas disputas entre
marido e mulher: o marido grita, a mulher esbraveja, os filhos sapateiam, as
filhas caem no chão com acesso de histeria...

De repente, tine a campanhia do portão da casa: é uma visita! Não há
remédio  senão  disfarçar  a  briga.  O  homem  abotoa  o  casaco  e  dá  um  ar
circunspecto à face; a mulher alisa o cabelo; as filhas ensaiam um sorriso; os
pequenos são desterrados para a cozinha ou para o quintal. Quando a visita entra
na casa, já o cenário mudou: parece que ali está a família mais unida do mundo!
O dono da cãs olha com ternura a esposa, que o mira com beijos no olhar; as
meninas, com os olhos abaixados e as mãos em cruz sobre o regaço, tem o
aspecto dos anjinhos do céu; e, na cozinha ou no quintal, as criadas obrigam os
pirralhos a não chorar, usando a força convincente e persuasiva dos beliscões.
Mas toda aquela gente só pede a Deus, no seu foro íntimo, que a visita se decida
a partir, para recomeçar com fúria maior a disputa interrompida. 

Uma nação é uma casa de família em ponto grande, - tendo também as
suas  brigas,  as  suas dissensões domésticas,  com taponas,  beliscões,  ataques
histéricos  e  pontapés.  Quando  chega  uma  visita,  é  preciso  recompor  as
fisionomias e reconstituir o alinho das roupas perturbado pelo claro da rixa. E,



enquanto dura o constrangimento, só Deus sabe com que fervor todas as almas
desejam ver o hóspede pelas costas...

O Chile, porém, não tem motivo para se envergonhar. O Brasil já lhe
deu, por duas vezes, o espetáculo desses fingimentos; e, em uma dessas vezes,
em  novembro  de  89,  nem  esperamos  que  os  hóspedes  fossem  embora;  -
pusemos o trono abaixo, na sua presença, e deixamo-os aí, espantados e tontos,
sem saber a quem deviam agradecer as  finezas recebidas; se ao Império que
morria, se à República que nascia.

***
Se não são mentirosa as notícias telegráficas, - às vezes o telegrama é

um admirável imitador do Barão de Münchhausen! – morreram em Valparaíso
60 pessoas e ficaram gravemente feridas 300 durante os conflitos.

Aqui, graças a Deus, a cousa foi incomparavelmente menos grave. Não
houve uma só gota de sangre. A turba amotinada tomou de assalto a cidadela de
S. Bento, venceu e foi vencida, sem que houvesse morte de frade, de soldado ou
de paisano.

Quando o barulho cessou, os reverendos monges, reunidos em torno da
larga  mesa  do  refeitório,  pesaram  bem  o  pró  e  o  contra  da  pendência;  e
reconciliaram-se, ajustando em paz as suas contas, dando quitações mútuas e
trocando abraços.

Mas a história, cujo principal fundamento é a Lenda, encarregar-se-á de
guardar a recordação daquele pavoroso assalto, em que não houve mortos nem
feridos. Daqui a uns 60 anos, aqueles dos assaltantes que ainda estiverem vivos,
hão  de  dizer  aos  netos  e  aos  bisnetos,  nos  serões  familiares:  “quando  nós
assaltamos o mosteiro de S. Bento...” E netos e bisnetos, pálidos e ansiosos,
suspensos  dos  lábios  do  narrador,  cuidarão  estar  ouvindo  a  descrição  dos
sanguinolentos combates, como os que se travaram em torno do Santo Sepulcro,
ao retinir das partasanas dos cruzados, ou em torno da Bastilha ao rebramir das
vociferações da plebe francesa armada de chuços...

Uma destas rixas entre frades e padres inspirou o  Lutrin, de Boilleau;
outra inspirou o Hyssope, de Diniz. Também nessas rixas, não houve efusão de
sangue: e nem por isso Calíope, a Musa da Epopeia, as achou indigna de serem
cantadas em versos assonantes. A Lenda e a história, unindo os seus esforços,
transformam facilmente um micróbio num mastodonte e um grão de areia num
astro.

***
Não pensemos mais em conflitos. Se os frades já fizeram as pazes, - não

há motivo para que continuemos a esgoelar em vão, por causa de uma briga que
já acabou.

Maio é triste. Apelemos para junho. 
Della-Guardia,  Antoine,  dramas,  comédias,  vandevilles,  óperas,

operetas: vamos ter muitas noites de regalo intelectual. Não há como um pouco
de boa Arte para apagar a impressão das misérias e das tristezas da vida!



Gazeta de Notícias, 03/01/1904
Chornica
Ora  bem!  pela  roca  de  Clotho  e  pelo  fuso  de  Lachesis   ainda  não

passaram o nó da minha vida e o da tua, leitor amigo, - esses dois fios tênues e
miseráveis,  que a terrível  Átropos há de um dia cortar  com a sua afiada e
sinistra tesoura. As três negras irmãs quiseram que víssemos mais este ano da
longuíssima vida do planeta., e que ainda ficássemos por aqui. eu  a aborrecer-te
e tu a aturar-me, - eu calçado por dentro de boas intenções como o inferno; e tu
forrado por dentro e por fora de uma paciência evangélica. Viva Deus! não há
nada tão bom como viver e envelhecer: aceitamos com júbilo a dádiva de mais
este ano de vida, e... gaudeamus! 

Se vivêssemos no tempo em que a humanidade, mais ingênua do que
hoje,  acreditava na ciência dos astrólogos,  iríamos juntos pedir  a  um destes
confrades  do  esperto  Miguel  Nostradamus  que  nos  devassasse  o  futuro,
mostrando-nos desde já o que vão ser os trezentos e sessenta e seis dias deste
bissexto 1904. O astrólogo, traçando o nosso horóscopo, falar-nos-ia das doze
casas do sol, espantaria nossos olhos com o aspecto temeroso dos hieróglifos
consagrados, - e nós sairíamos dali, tremendo de susto, como se em verdade
houvéssemos enfiado um olhar indiscreto pela frincha do eterno Mistério, - mas
sem ter olhado qualquer indicação precisa sobre o meio de enriquecer, de ter
saúde de corpo e paz de espírito, e de conjurar  os inumeráveis  perigos que
cercam neste baixo mundo a nossa carne frágil e nossa alta inquietação. 

No Rio de Janeiro não há astrólogos, - há apenas algumas cartomantes,
muito  modestas  e  pouco  majestosas,  cujas  habilidades  são  comumente
empregadas, não no mister de predizer o futuro, mas no mister infinitamente
mais prático e rendoso de fazer e desfazer namoros e amores...

Não queiramos saber, amigo leitor, o que o novo ano vai dar, nem o que
ele nos vai roubar. Até ver, não vão cem anos – como diz o povo. Não vão
mesmo cem semanas. Daqui a pouco já começaremos a ver o que nos reserva
1904!

***
Felizmente,  para o Rio de Janeiro e para todo o Brasil, a entrada de

1904 foi  uma entrada amável  e  calma,  não de leão furioso,  mas de tímido
cordeiro. Se não fosse um incêndio, que devorou um prédio da Cidade Nova, o
primeiro dia do ano teria corrido sem um desastre, sem um conflito, sem uma
nota desagradável. 

Isso não chega a ser um bom indício. Não é só nos contos de Perrault
que os lobos costumam enfarinhar as patas, para iludir as crianças inocentes: na
vida real, esses disfarces são freqüentes; não confiemos demais na angelitude e
na brandura com que 1904 se apresenta.

Em todo caso, já lhe devemos agradecer a pacificação da cidade, que via
achar alarmada e revolucionada pelo caso do “sorteio”.



Esse caso foi o último favor que recebemos de 1903: o malicioso, antes
de passar a porta que S. Silvestre lhe indicava, tirou do saco, que já supúnhamos
vazio, esta derradeira dádiva para completar a série dos seus malefícios.

Há, em todas as grandes cidades, classes desconhecidas e numerosas que
só conseguem chamar sobre si  a atenção pública,  quando uma revolução as
levanta e anima de repente.  Nós que vivemos pela rua do Ouvidor, trabalhando
ou vadiando, não pensamos nunca neste vasto formigueiro anônimo, em cujo
trabalho obscuro e incessante repousam a tranquilidade e a segurança da nossa
vida. Isso é perfeitamente humano: - quem pensa, ao comer o pão de cada dia,
no lavrador que plantou o trigo,  no ceifeiro que o segou, no moleiro que o
moeu: e no padeiro que amassou,  levedou,  salgou e cozeu a farinha? Haja,
porém, uma crise na lavoura de trigo, ou um embaraço no comércio de farinha,
ou uma greve de padeiros, - e todas as atenções se concentrarão na vida dessa
gente humilde, cuja humildade é mais útil, no maquinismo da civilização, do
que a fanfarronice dos nababos,  carregados de ouro e do que a parolice dos
filósofos carregados de frases.  

Assim,  foi  preciso  que  houvesse  o  caso  do  “sorteio”,  para  que
imaginássemos a força deste numeroso exército  dos nossos homens do mar,
pescadores,  catreiros,  foguistas,  carvoeiros,  moços do  convés,  capatazes.  A
greve dessa  gente  paralisou  de  súbito  o  transporte  marítimo,  suspendeu  o
trânsito,  perturbou o movimento dos paquetes;  toda a vida da cidade viu-se
repentinamente ameaçada de uma crise terrível;  e  ninguém pode prever  que
conseqüências teria essa crise, se não fosse atalhada a tempo pela intervenção
do poder judiciário.

O que espanta é que, depois de três anos de uma vida constitucional tão
estudada e tão esclarecida pela competência (?) dos nossos constitucionalistas
(foram eles mesmo que adotaram essa denominação bárbara) – ainda os que
executam as leis estejam expostos a cometer tão deploráveis erros, arriscando-se
a conflitos  extravagantes  com o poder  judiciário.  Dos dois  poderes,  que se
chocaram agora, no caso do sorteio, um, pelo menos, demonstrou não conhecer
a Constituição, e não saber aplicar os seus preceitos: é bem possível que o erro
tenha sido de ambos, e que de ambos tenha sido a ignorância...

Já Renan dizia que as constituições, as leis e, em geral, os governos, só
no fim de dez anos de vida e de exercício é que podem servir para alguma
cousa.  A nossa Constituição tem três anos. Para uma mulher,  isso não seria
ainda uma idade razoável: mas, para uma constituição, já é quase a velhice, -
porque  dada  a leviandade  dos homens  não há muitas  leis  que vivam tanto
tempo. Em todo o caso, três anos de prática constitucional já deveria bastar para
que estivéssemos resguardados de tais surpresas.

Por felicidade, parece que a crise está dominada.
Mas  não  é  de  crer  que  a  lição  aproveite.  Daqui  a  pouco  tempo,

tropeçaremos em outro canhão e arriscaremos a quebrar as pernas e a cair nos



acidentes de um caminho que deveríamos conhecer palmo a palmo, pois que já
o trilhamos há tanto tempo.

Outra  cousa  que  nos  trouxe  1904,  logo  ao  nascer  foi o  termo  da
ansiedade em que nos intriga a todos o caso do Acre.  [*ilegível].

Tenho para mim que o doente foi salvo: a cura foi brilhante e completa.
É possível que os que vão discutir o tratado de Petrópolis ainda consigam, com
um argumento novo, abalar a minha convicção: as minhas convicções esperam
sempre, até a última hora, com paciência e candura, um golpe demolidor e bem
sei que não há espírito de homem ignorante ou sábio que esteja a coberto das
enganações perversas do engano...

Por ora, acho que o tratado é uma honra para o Brasil e para o brasileiro
que o assina...

E causa-se espanto e mágoa que ainda haja quem lhe assine como um
crime grande o defeito de facilitar o progresso da Bolívia... Santo Deus! estamos
em  1904,  ou  estamos  ainda  na  idade  média?  Podemos  ainda,  -  nós  que
acabamos  de  festejar  com  iluminações  e  salvas  de  artilharia  a  fratenidade
universal, - acreditar que o nosso progresso se possa e deva ser feito a custo do
atraso de outras nações? 

O plenipotenciário brasileiro pode estar contente: o seu grande nome, já
tão digno do venerado Brasil pelos serviços gloriosos do Amapá e das Missões,
sai desta nova empresa e desse novo sacrifício com um novo brilho refulgente e
imorredouro.

Os insultos que lhe têm sido dirigidos, não o devem magoar.
Renan (é a segunda vez que este nome adorado ilumina esta coluna)

dirigindo-se um dia aos estudantes de Paris, disse-lhes: “Não nos zanguemos
nunca com o nosso país e com o nosso povo: povos e países obedecem às vezes
a instintos a que não podem desobedecer. Não nos zanguemos nunca com o
nosso país e com o nosso povo – ainda quando eles não nos quiserem ouvir e se
entregarem às mãos indignas de guiá-lo!”.

Os  erros  de  apreciação,  os  desvios  do  bom senso,  as violências  da
linguagem merecem sempre,  de um estadista que tem a consciência do seu
valor,  mais  indulgência  do  que  indignação.  Eu  não  sou  dos  que  duvidam
facilmente da sinceridade dos outros, porque não gosto que duvidem da minha.
Creio que a oposição ao tratado é sincera;  e creio que é sincera,  ainda que
reprovável pela sua violência, a linguagem dos que injuriam o negociador. Mas
creio também que, em breve, os que atacam o barão do Rio Branco, terão de
reconhecer o seu erro e de confessar que o Brasil, mantendo ilesas com esse
tratado as suas tradições de altivez e de independência, vai dar ao mundo uma
lição admirável de paz, de liberdade, e de civilização.

***
À  hora  em  que  aparecer  esta  Chornica estará  inaugurada  a  nossa

Exposição Preparatória para a grande Exposição de São Luiz.



A indústria, o comércio, a lavoura do Rio de Janeiro estão ali mostrando
a sua riqueza. E como nem só de pão vive o homem, também a arte, a ciência, a
educação e a literatura demonstram ali a atividade intelectual de nossa grande
cidade.  A  natureza  forma  o  fundo  magnífico  deste  quadro  –  a  nossa  flora
admirável  expande-se  em bosques  de  palmeiras,  em canteiros  de  crótons  e
caládios,  em  tufos  de  folhagens  radiantes.  A  Terra  e  o  Homem  estão
representados, e representados cm brilho, numa aliança fecunda e bela, nessa
grande exibição da nossa força e do nosso trabalho.

Decididamente, o ano entrou com o pé direito.
O.B.

Gazeta de Notícias, 24/09/1905
Chronica
Uma semana lírica, atlética, política, enciclopédica. Houve de tudo, para

todos os paladares. Houve até assuadas e vaias, - não na Praça de Touros, mas
no Theatro Lyrico.

O caso das assuadas no Lyrico  já fez  correr  muita  tinta.  Parece-me,
porém, que não é caso que deva ser discutido com irritação. Os que infligiram
ao  tenor  Giraud  um vexame  imerecido  e  injusto  dizem que  exerceram  um
direito – porque pagaram os seus lugares e não gostaram do garganteio desse
tenor. Os que o condenam in limine as manifestações de desagrado no teatro
dizem que “os incomodados, quando estão em minoria, devem mudar-se”. Uns
e  outros  têm razão:  Mas  não  há  de  ser  discutindo  o  caso  com aspereza  e
acrimônia que se lhe há de dar um remédio.

Em princípio, chego a admitir as manifestações de desagrado, - apesar
de considerar que, partindo de gente bem educada, a mais expressiva e natural
manifestação de desagravo de ser a do silêncio, e não a do assobio. Não aplaudir
um cantor, deixá-lo acabar o seu trecho de canto no meio de uma frieza geral,
cercá-lo de uma atmosfera de indiferença ou de condenação muda, - aí está um
vexame que dói mais a quem o sofre e é mais decente para quem o inflige, do
que  o  vexame  da  pateada  e  do  apupo.  Mas,  enfim,  admitamos  que  um
espectador, ao entrar no teatro, e ao comprar o bilhete de ingresso tenha também
comprado o direito de patear e apupar. O que é preciso saber é se somente o
tenor Geraud foi desfeiteado no Lyrico.

O que se deu foi isto. Os primeiros assobios já foram não de reprovação
ao cantor,  mas de protesto a um pequeno grupo que aplaudia.  Os aplausos
aumentaram, - e aumentaram muito naturalmente, porque também não se pode
negar ao público o direito de aplaudir. Estabelecido o conflito entre dois grupos,
a gente que não costuma ir  ao teatro para promover  distúrbios, mas para se
divertir, entrou a secundar os aplausos, por achar que seria esse o melhor meio
de encerrar o incidente. Os descontentes das galerias encruzaram-se no seu furor
barulhento e recobraram a violência dos assobios. Então, as senhoras presentes,
- todas, sem exceção, - levantaram-se, e, de pé, começaram a aplaudir. E, neste



ponto, é que começou a não haver absolutamente desculpa para o procedimento
dos que continuaram a assobiar.

Ora, o que convém fazer não é propriamente agredir e injuriar os que
assim  procederam.  Convém  falar-lhes  com  calma,  e  dizer-lhes:  “Vocês,
arrebatados pelo seu entusiasmo e pela sua indignação, perderam a cabeça e não
viram que estavam pateando não já um cantor, mas todas as senhoras presentes;
com os seus assobios e a sua vozeria, vocês estavam ofendendo e injuriando
todas as famílias  que ali  estavam.  e,  ah! meus pobres amigos!  vocês há de
reconhecer que era a si mesmos que estavam injuriando e ofendendo, quando
davam tão má nota de sua educação... Pesem bem o que fizeram e arrependam-
se, - e nunca mais se deixem exaltar pela cólera e pela teima, que são as mais
perversas e pérfidas conselheiras do mundo!”.

Falemos assim aos exaltados, - e eles hão de ouvir-nos. As boas palavras
sempre valem mais do que as censuras ríspidas: o seu valor é tão grande e é tão
extraordinária a sua eficácia, que elas até conseguem, como dizia um grande
Santo, amansar o próprio Diabo dentro do inferno...

***
Por falar no Diabo, sem sair do Lyrico, julgo que a crítica dando conta

dessa primeira audição da admirável Damnation de Faus, de Berliez, não disse
do barítono Coletti todo o bem que deveria ter dito.

Coletti tem no papel da Mefistófeles uma perfeita criação dramática. O
Diabo, encarnado neste barítono, é o mais completo e o mais impressionante de
quantos Diabos tenho visto em cena.

Em  geral,  os  cantores  e  os  atores  que  se  encarregam do  papel  de
Mefistófeles fazem desse infernal  sedutor um diabinho pelintra ou um diabo
furibundo; de um modo ou de outro, a ideia verdadeira é adulterada, o tipo é
falsificado, - e o retrato degenera em caricatura.

Mefistófeles, o comprador de almas, o Mercado de Consciências, não é
Don Juan nem Shilock. Não é um conquistador de espadim galante e gorro
emplumado, com a boca florescendo em madrigais e com os olhos manando
ternura piegas;  e não é também um judeu intenso e barbudo, pouco dado ao uso
do  banho  e  ao  uso  da  cordura,  explorando  grunhidos  e  envesgando  olhos
truculentos.  Mefistófeles  é,  ao  mesmo tempo,  um demônio  e  um anjo:  é  o
Diabo, mas ainda é o Elohim, que, apesar de dacaído, conserva entre as chamas
rubras do inferno o resplandor argento do céu.

Colleti deu-nos um tipo novo, admirável,  rigorosamente romântico do
Diabo.  Mefistófeles-Colleti  ,  esbelto  e  grave,  sinistro  e  cativante,  lírico  e
trágico, disfarçando as unhas aduncas sob a capa negra, coxeando levemente
como convém a uma criatura que anda sobre pés de cabra, mas guardando no
olhar o orgulho de quem já fitou em face a divindade, resume, na sua pessoa
misteriosa  e  perturbadora  as  duas  entidades  antagônicas¸-  o  querubim  e  o
trágico, o filho da luz e o pai da treva...



Ainda que o tenor Giraud houvesse cantado abominavelmente, - a noite
em que se cantou  pela primeira  vez a  Damnation  de Faus deveria  ter  sido
somente de aplausos. De aplausos à incomparável beleza da música de Berliez,
e de aplausos à originalíssima criação de Colleti.

***
Durante quase um mês o Rio de Janeiro deleitou com o espetáculo das

lutas romanas. O Cassino encheu-se todas as noites de uma multidão ansiosa
que aplaudia  com frenesi  as  peripécias  da pugna.  Em cena,  os brutamontes
quase  nus,  entesando músculos  nodosos como troncos de árvores,  arfavam,
suavam, arquejavam... Era horroroso!

Lutas romanas, por quê? Essas lutas brutais e bárbaras não são romanas,
mas gregas. Foram inventadas muito antes da primeira civilização, quando o
homem ainda era um animal estúpido e bronco como os paleotérios que com ele
viviam nas florestas terciárias. Os imensos e pesados macacos antropomorfos já
se batiam assim, por brincadeira ou a sério, atracados peito a peito, rolando no
chão, acordando os ecos das selvas com o baque dos corpos, - enquanto os
animais  menos robustos,  acocorados em torno ou empoleirados nas árvores,
aplaudiam a luta.  Nós também aplaudimos os Pons e os outros  latagões da
mesma espécie: a única diferença é que somos homens, e pensamos, e somos
civilizados.

Já sei que estas linhas vão irritar os sacerdotes da religião do Músculo.
Paciência!

Gazeta de Notícias, 25/02/1906
Chronica
Carnaval...
Quem te lerá hoje, pobre Crônica?  já os fatos do pierrot  e do princês

estão  escovados,  já  começam a  enfarinhar-se as  caras  dos foliões,  já o  zé-
pereira concita ao pagode os carnavalescos, já o chão da rua do Ouvidor está
alcatifado de confetti... quem te lerá, pobre Crônica?

Ainda serias lida, se fosses composta em versos: nesses versos especiais
da literatura dos ‘cordoes’ obedecendo a uma estupenda métrica, que é o último
exagero  da indisciplina,  e  cujas  imagnes  e  figuras  parecem ter  nascido  em
cérebros hóspedes do manicômio...

Há coisas, porém,  que não se podem estudar nem aprender. Todos os
poetas da terra, em colaboração, seriam incapazes de criar, por exemplo, uma
quadra como esta, espontaneamente saída da cabeça de um poeta de ‘cordão’
carnavalesco:

“Eu sou teu escravo
Por ter amor!
Me acho preso
Nos olhos da linda flor!”
Ou como esta, que é ainda mais saborosa:



“Há duas coisas
Que me faz chorá:
É nó nas tripas
E batalhão rurá!”
Confesso  que  acho  a  literatura  carnavalesca  prodigiosa.  Quem  lê,

durante o Carnaval,  a sessão dos jornais, em que se transcrevem as últimas
inspirações da Musa Pandega, tem a impressão de estar lendo um arquivo de
documentos  psiquiátricos.  E,  como a Loucura,  muitas vezes,ombreia  com o
Gênio, eu não sei se é um maluco ou um grande poeta o sujeito que compôs esta
estrofe  estupenda,  ontem  publicada  por  uma  gazeta,  e  que  é  uma  coisa
positivamente macabra, heróica (** ilegível**)

Ainda que não haja uma só pessoa capaz de demorar nestas linhas por
um só momento os olhos e a atenção. 

***
A cidade, antes de entregar no regabofe do carnaval,   teve uma linda

festa,  suave e civilizada: a inauguração da fonte artística,  que os industriais
portugueses Ramos Pinto  & Irmãos ofereceram ao Rio de Janeiro,  e  que o
prefeito municipal mandou colocar no jardim da praça da Glória. 

No lindo e sóbrio discurso (agora incluído no volume das Relíquias da
Casa Nova), com que Machado de Assis inaugurou o busto de Gonçalves Dias
no Passeio Público, há alguns períodos que devem ser lembrados hoje: 

Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos... Talvez
este busto emende o costume; mas, supondo que não, nem por isso perderão os
que só vierem contemplar aquela fonte que me ditou páginas tão magníficas. A
solidão e o silêncio são asas robustas para os surtos do espírito. Quem vier a
este canto do jardim, entre o mar e a rua, achará o que se encontra nas capelas
solitárias, - uma voz interior, - e dirá pelo rosário da memória as preces em
verso que ele compôs e ensinou aos seus compatrícios...

Assim falava  o mestre,  há cinco anos,  no Passeio Público.  E nessas
palavras  está  bem  indicado   definido  o  deplorável  abandono  que,  naquele
tempo,  ficavam  os  jardins  públicos,  entregues  à  solidão  e  ao  silêncio,
sossegados e ermos como capelas solitárias.

Em cinco anos, porém, houve um milagre. Gonçalves Dias não ficou ali,
no Passeio,  como num cemitério:  o jardim está todos os dias cheio de uma
alegre multidão. E outros jardins foram criados, e todos eles estão cheios de
gente,  da manhã à noite.  Se,  em cinco anos apenas,  relendo este  trecho do
famoso discurso,  já  podemos  registrar  uma tão  extraordinária  mudança nos
hábitos da população – que não será se se cotejarmos a época de hoje com a de
há vinte ou trinta anos?

Não há hoje um jardim que não seja freqüentado,  e freqüentado por
gente limpa...

Dizia-se antigamente (e ainda há quem o diga hoje) que o povo do rio de
Janeiro não freqüentava os jardins por não precisar deles. O argumento era este:



Na Europa, a vida é toda exterior, e as ruas estão sempre cheias de povo, porque
as habitações, nas grandes capitais européias, são todas apertadas e pequenas;
ao passo que que, no Rio de Janeiro, e em todas as cidades do Brasil, não há
quem não possua uma casa confortável,  espaçosa, arejada, com uma pequena
chácara ou um grande quintal...

Fútil e estúpido argumento! Já vai longe, muito longe, o tempo em que
todos podiam dispor  de uma residência  cômoda e higiênica.  O aumento  da
população trouxe consigo o aumento das dificuldades da vida.É verdade que já
houve época em que os pobres podiam possuir a sua chácara e o seu jardim...
Era o tempo em que no Brasil ninguém passava fome! – outro chavão que os
fúteis ainda hoje repetem com um tolice revoltante. 

Hoje, há no Rio de Janeiro casas imundas, sem ar e sem luz, em que
vivem, reunidas num espaço limitadíssimo, cinco, seis e mais famílias. A era da
Fortuna passou...    

Os pobres precisam naturalmente de jardins públicos, em que possam vir
respirar um pouco de ar puro, -e é por isso que todos eles presenciam a paternal
solicitude  com que  o  Prefeito  está  espalhando  pela  cidade  esses  santuários
floridos.

***
Dos novos jardins cercados, o da praça da Glória nasceu bem fadado; o

povo adotou-o imediatamente:  é o ponto predileto das crianças do bairro;  e
ainda não houve ali uma flor arrancada, um galho quebrado, um canteiro de
relva maltratado. Agora, a fonte artística, de claro mármore rosáceo, vem dar
um  novo  encanto  aquele  logradouro  delicioso,  em  que o  bom  gosto  da
Prefeitura transformou o sítio do antigo Mercado, de ignóbil e odiada memória.

E essa fonte não representa apenas um melhoramento urbano: representa
um exemplo e uma lição, que convém registrar e louvar.

Dois industriais estrangeiros, que ganham bastante dinheiro no Brasil,
quiseram mostrar a sua gratidão no povo que os favorece: Consideraram que a
capital da República está num período de transformação, e quiseram associar-se
a este trabalho de saneamento e de aformoseamento.

Ah,  se todos os  que aqui  realizam bons negócios  quisessem fazer  o
mesmo!...

E exemplo é admirável e será fecundo. E a Chornica não pode deixar de
felicitar os Srs. Adriano Ramos Pinto e Irmãos pela sua bela ideia.

Os verdadeiros cariocas sabem agradecer aqueles que amam e servem a
sua amada cidade...

***
Mas... O Carnaval não me deixa continuar: o clamor e o estrépito do zé-

pereira...
Até domingo.
O.B. 



Gazeta de Notícias, 04/03/1906
Chronica
Carnaval e água; eleições, e água, quaresma, e água... Tudo água, água

em tudo. Cem dias de água, caindo do céu, transbordando do mar, sobrando dos
rios; e ainda há água para cair, para transbordar, para sobrar. Até dá à gente
vontade de repetir a exclamação daquele velho roceiro de Paracatu, que nunca
tinha visto o mar e, quando o viu pela primeira vez, deixou escapar este grito da
alma: “eu só queria que me dissessem onde é que este diabo vai buscar tanta
água!”

Água!  Não  há  selvagem  que  não  a  tenha  adorado,  não  há  homem
civilizado que não a tenha abençoado, não há poeta que não a tenha cantado!
Sólida e firme como aço nas geleiras, vaporosa como um sonho nas névoas e
nas nuvens,  inquieta  e  risonha  como as  crianças  nos riachos,  regougante  e
ululante como os trovões nos grandes rios, atraente e medonha como o Mistério
nos oceanos, fonte de toda a vida universal,  alimentadora dos animais e das
plantas, força e movimento nos moinhos e nas máquinas a vapor, eternamente
móbil,  eternamente vária,  eternamente viva,  - ela é a energia,  a harmonia, a
vibração e a alma potente da Natureza; e é justo que os selvagens a venerem
com espanto, e que os civilizados a abençoem com amor, e que os poetas a
celebrem com entusiasmo.

Mas tudo na vida tem o seu limite! até o Amor, quando é demasiado,
fadiga e aborrece... O Carnaval, que, enganado por um raio de sol falaz, saíra de
casa alegre e pimpão, teve de recolher-se ensopado, pingando, amarfanhado e
desbotado pela chuva, anquilosad pela humanidade; a Eleição foi uma hipótese:
as  urnas  boiavam,  vazias,  sobre  a  enxurrada,  e  os  poucos  eleitores,  que
enfrentavam as enchentes, em vez de dar votos, só puderam dar... espirros; e a
Quaresma verá facilmente cumpridas as suas imposições de jejum a pão e água,
porque os fiéis só terão de arranjar o pão...

***
Há no Museu Nacional Suíço, em Zurich, a reconstituição rigorosa e

perfeita de uma cidade lacustre, que ocupa a metade de uma vasta sala.     
E um encanto contemplar, através das grossas vidraças que o protegem,

esse quadro, de uma era remotíssima. Com um pouco de imaginação, o visitante
do museu anima o quadro, dá movimento á água em que assenta a aldeia pré-
histórica, dá vida aos homens e aos animais que a povoam, e assistem assim ao
tumultuar de uma época, em que a Civilização apenas desabrochava, no tempo
da pedra polida. As estacas, feitas de grossos troncos desbastados e afeiçoados
pelo fogo, enterram-se na vaza do lago; sobre elas, estende-se o solo da cidade,
também feito de toscas pranchas de pau, e semeado de cabanas redondas, de
teto  cônico,  construídas  de  madeira  e  lodo;  da  plataforma  imensa,  pendem
escadas que oscilam sobre a água, e partem pontes arrojaas para a terra firme;
em torno, balançam-se barcos esguios. A cidade acorda. Homens cabeludos e
feios,  como  macacos,  manejam  armas  e  utensílios  de  sílex,  escorcham  os



animais que caçam, ou  amolam as machadinhas com que vão partir  para a
guerra; dentro das choupanas, as mulheres, ainda mais feias do que os homens,
tecem  panouras  ou  fabricam  vasos;  e,  em  torno  delas,  vem-se  os  animais
domésticos, os amuletos, os grandes cestos cheios de frutos e de cereais. E toda
a cidade, ancorada no meio do lago, parece oscilar, ao brando movimento das
águas, como um navio colossal...

***
Contemplei esse quadro, há dois anos, admirei-o, e esqueci-o, - como se

esquecem quase toda as inumeráveis e variáveis impressões que, ao cabo de
uma  viagem  rápida,  acabam  por  misturar-se  e  baralhar-se  na  memória  do
viajante, numa inextricável confusão de linhas e relevos, num caos esfumado e
vago.

E eis senão, quando, uma destas últimas tardes, vi ressurgir diante dos
meus olhos o caneário da cidade lacustre, transportado da Idade da Pedra Polida
para a idade do Automóvel, e contemplando, já não em ponto pequeno, dentro
de uma caixa de vidro, mas em ponto grande, sob a cúpula infinita do céu, e já
não  animado  pela  minha  imaginação,  mas  palpitante  de  existência  real,
expandindo-se e vibrando, tumultuando e vivendo!

Foi nessa estranha e desventurada porção do Rio de Janeiro, que tem o
nome de Cidade Nova, - cidade nova que (cousa singular!) parece muito mais
[*ilegível*] acordara debaixo de água. E quando o bonde, que me transportava,
chegou à parte mais alagada, perto do Mangue, do fundo da minha memória,
onde dormia, surgiu a imagem lacustre contemplada no Museu de Zurich. Ela
ali estava muito maior, dilatada a perder de vista: as casas, debruçando sobre a
enchente,  pareciam oscilar  como barcas;  as chaminés das fábricas  pareciam
balançar-se no ar, como altos monstros desamparados; e a água redemoinhava e
espumava...

Para tornar aquela cidade lacustre inteiramente igual às que os homens
primitivos habitaram, há milhares e milhares de anos, nos lagos da Europa, -
faltavam apenas as estacadas de madeira e a presença de antropóides cabeludos
e feios. Estacadas não se viam, nem soleiras de portas, nem escadas, porque a
água subia até o peitoril  das janelas; e a gente, que eu contemplava ali,  era
incomparavelmente mais humana e mais bonita do que a gente da Idade da
Pedra, - talvez somente porque eu a via com os olhos de homem de hoje, e não
com olhos de antropóide...

Mas uma cousa havia, que acentuava a parecença da cidade lacustre de
agora com a do tempo pré-histórico: era a desocupação dos habitantes, a sua
calma, a naturalidade e simplicidade com que aceitavam aquela situação. Das
janelas das casas, crianças deitavam canoinhas de papel sobre a água que lhes
corria ao alcance da mão, senhoras conversavam de sobrado a sobrado, e creio
eu (Deus me perdoe!) que percebi namoro entre um rapazola, que nadava na
enxurrada, e uma linda moça que o espiava da gelosia de uma água furtada; o
que,  porém,  mais  me  impressionou  foi  esta  cena:  uma sala  inundada,



literalmente inundada, e, secarranchado sobre a alta mesa do centro, um sujeito,
em  mangas  de  camisa,  esfregando  as  cordas  de  um  violão,  e  cantando
serenamente: “Eu sei que tu me desprezas...”

A água vinha até acima do assoalho do bonde; sentei-me sobre o encosto
do banco e, durante todo o resto da viagem, fui pensando na profunda verdade
da  “lei  da  adaptação”.  Os  habitantes  daquela  zona,  tão  frequentemente
inundada,  já  não  estranham  a  singular  existência,  à qual  os  condena  a
continuidade das inundações. Já nada daquilo os comove.... E, daqui a alguma
tempo,  talvez  eles  se adaptem de modo tal  àquelas  condições de vida,  que
venham a criar barbatanas como peixes.

***
Ainda haverá água para cair, para transbordar, para sobrar? Parece que

sim. À hora que escrevo, o sol está aquecendo a lama da cidade: dizem, porém,
os entendidos, que a chuva, as cheias, e a transformação da Cidade Nova em
cidade lacustre durarão até abril...

Jesus! como era o tempo em que havia  Santos,  e em que os Santos
operavam milagres!

Os cronistas da Igreja contam inúmeros prodígios realizados por alguns
Eleitos do Senhor contra a inclemência das águas; São Frigio suspendeu uma
cheia do rio Auser, só com olhar para ele; São Gregório Taumaturgo levantou o
seu báculo sobre um turbilhão de águas, dizendo: “avante não passareis” e as
águas pararam; a pastora Santa Thoretta, só com uma oração, enxugou um vasto
campo inundado, para que por ele passasse imune o seu rebanho...

Ah! que não vos possais repetir, nesta época, suaves milagres! Por que
não vindes de novo ao mundo, Santos poderosos?

A tarde sorri, iluminada e bela, sob um céu límpida safira. Erram asas
alegres. Faz calor. Enchem-se as ruas de gente satisfeita. Fixa-te aí, perdura,
perpetua-te, bom tempo, tempo de sol, tempo de alegria, tempo de vida! Não há
quem não goste da água, quem não a abençoe, quem a não cante. Mas a água,
quando é demasiada, afoga... Fechai-vos, cataratas do céu; recolhei-vos águas
dos rios, - antes que os habitantes da Cidade Nova criem barbatanas.

O.B. 

Gazeta de Notícias, 06/05/1906
Chornica
Está publicada a ‘Estatística dos crimes ao Rio de Janeiro’ durante o ano

passado.
Já adivinho o franzir dos lábios e o encrespar das sobrancelhas que vai

ser  acolhido  pelo  leitor,  -  e  principalmente  pela  leitora,  -  este  começo  de
crônica. Tratar de estatísticas – e de estatísticas de crime!, - em um maio, no
mês da Maria das flores!

Mas já não acho meio de alinhavar duas linhas sobre maio, sobre as suas
festas  marianas  e  sobre  as  suas  flores!  Lembrai-vos que  aqui  estou,  nesta



coluna, há onze anos, a desempenhar este melancólico papel de historiador de
semanas! já daqui assisti ao nascer e ao morrer de onze maios! – e, cada vez que
vi chegar o risonho mês, nunca deixei de queimar aos meus pés o incenso do
meu mais puro entusiasmo, nem de forrar o chão à sua passagem, com a alcatifa
dos meus mais suaves adjetivos! Já não tenho incenso: já não tenho adjetivos
suaves... Onze maios esgotaram-se a provisão de louvores: esvaziei o dicionário
e esvaziei a alma; e já que maio não se quer aposentar, deixando-me em paz, -
aposento-me eu no papel de seu louvador, protestando, a face da terra e dos
céus, nunca mais falar ou escrever de um mês que me tem dado tanto trabalho.

Vamos  à  Estatística  dos  crimes  no  Rio  de  Janeiro,  durante  o  ano
passado.

Não  foram  muitos.  Ao  lado  de  89  suicídios,  tivemos  apenas  74
homicídios e 106 tentativas de homicídio. Apenas: este advérbio parece estar aí
como uma ironia pungente... Mas não! Escrevi-o com simpleza e sinceridade:
que valem 180 crimes de morte, por ano, numa cidade que conta um milhão de
habitantes?

Já ninguém se espanta por tão pouco: nem a gente moça, que nasceu e
cresceu em plena febre da civilização, nem a gente velha, que insensivelmente
se foi habituando às progressivas transformações da vida urbana, gradualmente
passando da idade da liteira à idade do bonde, da idade do bonde à idade do
automóvel.

O Rio já não é o que era antigamente, no tempo das ‘diligências’, das
profissões e dos ‘tiro das nove’.

Tempo ingênuo e patriarcal, aquele! Aos vinte anos, ainda os rapazes
fumavam às escondidas, e tremiam de respeito e de veneração, diante dos pais,
como diante de deuses ferozes e intratáveis sempre carrancudos. Ir a um teatro,
dirigir  a palavra a  uma  cômica,  ceiar fora  de casa,  trocar  pernas pelas  ruas
depois  das dez,  por  a  mão num baralho  de cartas,  -  eram crimes  terríveis.
Quando se descobria que um filho-família possuía uma companheira teúda e
manteúda, choviam sobre ele,misturados com pingos de rapé, as maldições de
todos os “homens bons”  e  de todas as matronas da cidade.  Era a  isso  que
antigamente se dava o nome de “crime”. O que nós chamamos hoje “crime” era
cousa que naquele tempo nem se chegava a conceber. 

Chegou até nós, mantido e perpetuado pela tradição, o horror profundo,
fascinante, que causavam à população os raros, raríssimos, homicídios cruéis
que  então  havia.  Quem  há  por  aí  que  não  tenha  ouvido  falar  de  Pontes
Visgueiro, - o homem que matou e esquartejou uma mulher? Quando se deu
esse  crime,  todo  o  Brasil  ficou  aterrado,  estarrecido,  bestificado  de  pavor.
Houve gente que deixou de comer durante uma semana, houve gente que passou
um mês sem dormir, houve gente que chegou a ensandecer. Conheço um velho,
que ainda hoje empalidece, quando alguém perto dele, pronuncia o nome de
Pontes Visgueiro; empalidece, põe-se a tremer, e murmura, com aflição: “se há



inferno, a alma desse homem está no inferno, meninos! nunca houve crime tão
hediondo!...”

Pois  bem.  Esse  mesmo  ancião,  que assim conserva,  há tantos  anos,
constante e inalterado,  o pavor  que lhe inspirou  tal  atentado,  -  lê hoje sem
espanto os nossos jornais, e sem espanto percorre as colunas de composição
compacta, em que todos os dias os repórteres minuciosamente descrevem os
mais bárbaros assassinatos a bala, a faca, a veneno, a pau, a machadinha, com
ferozes requintes de malvadez, - esmagamento, esquartejamento, estripamento,
sadismo, masoquismo, necromania, etc.

Que quer dizer isso? Quererá dizer, por ventura, que esse homem perdeu
a sensibilidade, que o seu coração se endureceu, que a sua alma se trancou às
investidas  da  piedade?  Não!  é  um  bom,  um  excelente  homem,  esmoler,
compassivo, bom avô, bom amigo,  -  uma dessas criaturas de quem se pode
dizer,  como  Eça  de  Queiroz  dizia  do  velho  D.Affonso de  Maia,  que  “se
compadecem da sede de uma planta,  e afastam os pés do formigueiro,  que
encontram no seu caminho, com receio de magoar uma formiga...” A explicação
de fato é outra. Cada um de nós tem várias almas, que, com o crescer da idade,
se vão justapondo umas às outras; a minha alma de hoje não é igual à minha
alma de há vinte anos atrás; e eu não posso sentir, com esta alma jovem, o que
sentia com aquela alma anciã; assim, o que há vinte anos me acabrunhava, hoje,
me deixa indiferente. A explicação é de uma metafísica sibilina: mas não tenho
outra a mão...

O fato é que ninguém se espanta ao saber que a estatística criminal do
Rio  de  Janeiro  em  1905  se  condecorou  com  este  bonito  número  de  74
homicídios e 106 tentativas de homicídio. É o Progresso. E o Progresso , mal
comparando, é como um bom cozinheiro que não pode fornecer um bom jantar
sem sacrificar a vida de alguns peixes, de algumas aves e de alguns legumes. A
civilização não se alimenta com sonhos e brisas: come carne e bebe sangue.

Conta-se que,  uma vez,  alguns náufragos,  salvando-se numa jangada
construída às pressas, foram aportar a uma ilha que lhes pareceu absolutamente
deserta, selvagem, virgem de humano passo. Caminharam, caminharam, - e já
desesperavam, quando viram o cadáver de um enforcado, que se balançava no
galho de uma árvore. E um dos náufragos, que era filósofo, exclamou: “Estamos
em terra habitada e civilizada, amigos! onde há forca, há suicídio, ou crime, ou
justiça! e onde há qualquer destas três coisas, há civilização!”.  Exultemos! a
estatística criminal de 1905 demonstra que não somos selvagens.

Pena que essa estatística não tenha levado em linha de conta os móveis
dos  crimes.  Seria  interessante  saber  quantos  assassinatos  houve  por  amor,
quanto por dinheiro, quantos por vingança, etc.

É bom que, na estatística de 1906, não seja esquecido este ponto; sempre
será útil conhecer, por exemplo, quantos namorados se terão vingado da sua
infelicidade matando as suas namoradas...



Porque a moda parece  ter pegado, como se costuma dizer. Depois da
abominável  tragédia  da  Tijuca,  já  houve  uma  mesma  tragédia  da  mesma
natureza. Um sujeito queria casar com uma rapariga; esta, sabendo que o seu
pretendente não passava de um trapalhão, desenganou-o. Que fez ele? não se
matou, não entrou para um convento, não tratou de se corrigir. Empunhou uma
faca,  e,  anteontem,  quando  a  pobre  moça  saía  de  uma igreja,  agrediu-a
brutalmente, eivando-lhe o corpo de facadas.

Daqui a pouco tempo o Júri, que o julgar, há de naturalmente condoer-se
desse infeliz rapaz, - tão sensível, tão amoroso, tão meigo! – e mandá-lo-á  em
paz,  absolvido e reabilitado,  e disposto a repetir  a sua façanha,  saindo pela
cidade a exigir amor às facadas.

O Júri,  em todas as  cidades  e  em todos os  países,  é sempre  muito
acessível à compaixão, quando tem de julgar os “crimes passionais”. O coração
desculpa tudo...  O coração!  Já  alguém disse que,  quase  sempre,  quando se
emprega essa palavra coração, o que se quer dizer é outra cousa: coração está
ali como eufemismo, no lugar do nome de outro órgão...

Seja lá como for, não sei porque é que um indivíduo que mata por amor
há de ser mais digno de dó do que o indivíduo que mata para roubar. O sujeito
que assassina uma mulher indefesa e fraca, quando ela lhe não quer dar o seu
corpo, é tão criminoso como o salteador que assassina o viajante rico, quando
este lhe não quer dar todo o dinheiro que tem no bolso. O móvel de ambos os
crimes é o mesmo: é a cupidez, é o interesse e é a gula. Gula de dinheiro e gula
de amor, - gulas de posse.

Compreenda-se bem que, admitindo o argumento da criminalidade como
um efeito fatal e inevitável da civilização, eu não posso razoavelmente desejar
que  deixe  de  haver  crimes  no  Brasil:  seria  falta  de patriotismo,  porque  o
primeiro dever de bom patriota é desejar o progresso da sua pátria. Não! Haja
crimes  a  fartar!  Mas  não haja  duas  justiças,  uma para  os  sanguinários  que
matam porque gostam de apólices, de notas de banco e de jóias, e outra para os
sanguinários que matam porque gostam de mulheres bonitas.

O ideal da civilização, parece, seria a impunidade para todos os crimes...
Mas, como ainda não chegamos a esse ideal de hiper civilização, é justo que
procedamos com imparcialidade, declarando que a fome exagerada do dinheiro
é tão criminosa como a fome exagerada do amor – quando ambos chegam ao
excesso de sacrificar a vida do homem que não quer dar o dinheiro e a vida da
mulher que não quer dar o amor.

Que o diga essa pobre rapariga, esfaqueada anteontem, ao sair da novena
do mês mariano, prelo brutamonte que a requestava... Mas o Júri há de absolvê-
lo,  -  se  não  decretar  que  se  lhe  levante  uma  estatua  na  praça  pública.
Coitadinho! amava tanto, era tão carinhoso, tão extremoso,  gostava tanto da
menina, que, ao ver que ela praticava a tolice de não morrer de amores por tão
digno homem, deliberou matá-la, para a livrar das tristezas e dos enganos da
vida!



O.B

Gazeta de Notícias, 17/02/1907
Chronica
Seria  um  crime  não  dedicar  o  começo  da  crônica  à  radiante  festa

carnavalesca.  Diz-se que o melhor da festa é esperar por ela...  Mas o povo
carioca, que adora o Carnaval, igualmente se diverte enquanto ansiosamente o
espera, quando delirantemente o goza e quando saudosamente se lembra dos
três dias de folia  extinta. Assim, o Carnaval, depois da terça-feira gorda, ainda
é a preocupação da magra quarta-feira de cinzas; e, enquanto a semana não
expira, não morre a saudade da grande festa anual, que é a maior festa desta boa
população.

Registremos que, neste ano, o folguedo  teve uma nota nova, de radiante
beleza e de fina civilização: a batalha de ‘confetti’  em Botafogo, organizada
pela Gazeta de Notícias. 

Se não me ficasse feio louvar entusiasticamente a casa a que pertenço,
esta batalha de ‘confetti’ poderia encher a crônica de hoje. Não me seria difícil
evocar aqui, ainda que sem o brilho da realidade, aquela formosa tarde de sol,
aquela majestosa Avenida inundada de luz, de perfume de graça; -  e o luxo das
“fantasias”, e o bom gosto sóbrio das equipagens, e as nuvens de “confetti”
revoando;  -  e  a  multidão  inumerável  das  senhoras  lindas  que  ali  havia,  no
Pavilhão,  nos  carros,  nas  alamedas,  nos  palacetes  da  praia,  num  arco-íris
fulgurante  de  toiletts claras,  asas  de  leques  palpitando,  chapéus  tufados de
rendas e plumas tremendo e ofegando no ar como pássaros cativos, - e a alegria
limpa e decente de todo o povo, alegria sem bramidos selvagens, sem batuques,
sem uivos  de  índios,  sem estardalhaços  de  bombos,  sem cobras  e  lagartos
vivos...

Mas pertenço à casa e calo-me.  Pareceria talvez que o elogio da festa
era endereçado aos festeiros... E basta dizer que essa festa, com a sua simples e
despreocupada aparência de folguedo carnavalesco, foi de fato uma revolução
social, -  a inauguração do nosso Corso elegante. Já não pode agora a população
educada do Rio de Janeiro ignorar para que serve aquela maravilhosa Avenida
Beiramar, criada pelo grande Passos, e até agora tão deserta,  tão desprezada
pela gente que tem dinheiro e pode gastá-lo. Agora, inaugurado o divertimento
elegante, serão de certo transferidas para ali as batalhas de flores, que nunca
lograram ter  movimento  e alegria  no parque  da república:  e  ninguém pode
prever  que futuras  festas,  de requintada beleza,  ali  se  hão de organizar,  na
moldura formosíssima da Avenida, graças à iniciativa da Gazeta.  

Agradeçamos  ao  Carnaval  deste  ano  tão  doce  benefício:  como
lembrança sua não ficaram apenas “confetti”  sujos pelas calçadas, rouquidão
nas gargantas,  cansaço nos estômagos e nas pernas,  e...  relógios e joias nas
casas de penhores: ficou também um grande serviço prestado à civilização da
cidade. 



***
Uma discussão apaixonou a imprensa, durante a semana, arrancando-a

do torpor em que a deixara prostrada o delírio do Carnaval.
Tratava-se, e ainda se trata de saber como hão os delegados de polícia

usar a faixa ou fitão, que a reforma policial lhes vai dar como distintivo...
Parece que a Polícia está sentindo a necessidade urgente e inadiável de

se prestigiar, de se fazer temida e respeitada. Já lhe não basta para isso o botão
de fino esmalte,  engastado como uma flor na lapela  do casaco: era preciso
inventar uma cousa ais decorativa, mais vistosa, - e os reformadores pensaram
logo na faixa. Surge, porém, uma dúvida: como hão de trazer as autoridades a
sua  faixa  simbólica?  a  tiracolo,  como  o  boldrié  dos porta-estandartes  das
sociedades  musicais?  em  volta  dos  rins,  como  um  cinturão?  por  cima  do
jaquetão ou da casaca? por baixo da casaca ou do jaquetão? Têm fervido as
opiniões, nada se decidiu ainda, e o problema, que era nem digno de discussão
em uma semana de carnaval, continua a apaixonar a cidade.

Já por várias vezes se tem aventado a ideia de dar aos presidentes da
República, como distintivo do cargo, uma faixa verde a amarela, como as armas
nacionais, bordadas a ouro...Felizmente o bom senso de todos os presidentes
tem conseguido evitar a decretação desse luxo carnavalesco. E os legisladores,
em boa hora, têm considerado que o melhor meio de evitar que o chefe de
Estado  seja  confundido  na  rua  com  os  simples  cidadãos,  ainda  é  dar-lhe
carruagens finas,  cavalos  de raça,  séquito numeroso e de luxo,  garrida casa
militar, e dinheiro, muito dinheiro para as despesas da representação.

O que não tiveram os chefes do Estado, vão ter as autoridades policiais...
Deuses  clementes!  por  que  inspirastes  tão  mal  os  pais  da  nossa

Constituição,  que aboliram e  proibiram o  uso  de todas  as  condecorações  e
comendas? Por que, enfim, todas essas invenções de faixas presidenciais, de
fitões e botões policiais, de galões de oficiais honorários do exército, - tudo isto
é a válvula por onde respira o governo e o povo, estávamos resignados à triste
condição de ver o país inundado de notas falas, sem que se pudesse descobrir a
misteriosa  fábrica  de  pecúnia  que  tão  tremenda  concorrência  faz  à  fábrica
oficial. Estávamos resignados, porque a gente facilmente se habitua a tudo. As
dentaduras  postiças  incomodam  muito  mais  na  primeira  semana;  mas,  na
semana seguinte, já a gente mastiga tão bem com os dentes falsos como com os
verdadeiros...

Agora, também as apólices, invejando a sorte das notas de banco, deram
para nascer espontaneamente por aí, fabricadas não se sabe por quem. Senhor
Deus! só nos falta agora que seja também falso o ouro da Caixa de Conversão! 

***
Por mais inconveniente que pareça misturar o sagrado com o profano,

tratando da Poesia e da Morte ao lado do Carnaval, - não quero fechar a Crônica
sem que as últimas linhas sejam uma homenagem ao grande cérebro e ao grande
coração que a Itália perdeu anteontem.



Giosué Carducci, cujo espírito acaba de se apagar-se em Bologna, era o
maior poeta vivo da raça latina.

Tudo quanto de brilhante e glorioso, de apaixonado, de ardente ou de
triste os séculos têm acentuado na história desta nobre raça,  -  tudo rutilava,
cantava, chorava na alma sonorosa desse grande poeta, que morre aos 70 anos
em pleno viço de entusiasmo lírico e de pensamento fecundo.

Carducci foi sempre, ao mesmo tempo, um revolucionário. Deste modo,
conseguiu reunir em si toda a força da raça: a glória das tradições e o progresso
incansável. 

Quem folheia o admirável  volume de mais de mil  páginas em que o
editor Zanichelli reuniu a obra poética de Carducci tem a impressão de estar
contemplando toda a vida dessa estupenda Itália, em que duas vidas díspares se
casam e combinam: a da revolução, pregada nas escolas, nos comícios e nos
jornais.

Reparem  no  estilo  em  que  são  escritos  os  poemas  de  Carducci:  é
clássico, austero, impecável,  estilo de bronze e mármore, de uma serenidade
olímpica. Mas dentro dessa forma tradicional, a alma, que se debate e canta é a
de um rebelado,  inflamada de amor pela justiça e pela liberdade, acessa em
cólera contra todas as tiranias, clamando alto contra todas as opressões, pedindo
em  brados  de  angústia  a  emancipação  completa  do  pensamento  humano.
Amarrada ao estilo clássico, o estro de Carducci realiza a ficção de Prometheu
encadeado ao rochedo e injuriando o Olimpo. É sempre essa a ideia que se me
fixa  no  espírito,  quando  repito  alguma  das  estrofes daquela  imortal  Ode a
Satana:

A te, de Pessere
Principio inmenso
Materia e spirito
Regione e senso,

A te disfrenasi
Il verao ardito;
Te invicco, ó Satana,
Re del convito:

Salute ó Satana!
O ribellione!   
O forza vindice
De la agonie!

A  Itália  moderna,  que  é  hoje  talvez  o  país  mais  revolucionário  da
Europa, adorava e adorará esse poeta selvagem, que inventou, para exprimir o
sofrimento  humano,  gritos  ardentes  de  paixão  e  de  piedade  nunca  dantes
ouvidos.  Mas  a  Itália  antiga  também  o  teria  adorado,  pela  forma  sóbria,



rigorosa,  verdadeiramente  “clássica”  em que  ele  soube  enclausurar  o  ardor
vulcânico  do  seu  gênio.  Porque  Petrarca,  se  lesse  alguns  dos  sonetos  de
Carducci, - como Il bove,  ou  Martino Lutero ou  Qui regna amoré, - decerto
lhes invejaria a harmonia do metro e a pureza da língua.

O.B.

Gazeta de Notícias, 14/04/1907
Chronica
Uma montanha de assuntos, - políticos, financeiros, comerciais, sociais,

filosóficos... Escolhamos dois ou três apenas, que as dimensões do rodapé não
dão para mais.

E é justo que as primeiras linhas da crônica sejam dedicadas ao assunto
magno – a luta que se está travando aos pés do semideus Gambrinus, louro e
gordo rei legendário, aos quais os alemães atribuem a dupla glória de haver
fundado a risonha cidade de Cambraia e de haver inventado a cerveja. 

Não! não foi ele quem inventou a cerveja!  Já Heródoto e Aristóteles
dizem que os Egípcios e os Gregos bebiam que farte este líquido espumante: o
que eles não dizem é se a cerveja dos Gregos e dos Egípcios continham também
anidrido  sulfuroso...  Talvez  contivesse;  e  foi  talvez  por  causa  do  anidrido
sulfuroso que o poeta Juliano, indignado contra o uso de beber cerveja na velha
Galha, desfechou contra ela um epigrama colérico, que começava assim: “Quem
és tu, ó cervisia? tu não és filha legítima de Baco, o hálito do filho de Júpiter
tem o perfume do néctar,  e o teu hálito  tem o mau cheiro do corpo de um
capro!...”

Mas, com anidrido sulfuroso ou sem ele, a cerveja, em grande parte da
terra, tem conseguido desbancar o vinho; e, no Rio de Janeiro o seu consumo
era agora tão grande, que até o café, o nosso velho e tradicional café, estava
sendo vencido por esta terrível  competidora.  Há alguns anos,  as cidades do
Brasil tinham uma singularidade: eram talvez as únicas cidades do mundo que
possuíam botequins destinados exclusivamente à venda do café. Hoje não há
botequim que não tenha sido conquistado pela cerveja... o Rio é atualmente uma
cidade eminentemente bebedora de cerveja: e isso explica o pasmo, a comoção,
o rebuliço, o bate barbas que veio provocar o laudo do Laboratório Municipal
de Análises, dizendo à população: “pousa sobre a mesa o teu grande bock de
cerveja loura! afasta dos teus lábios esse líquido saboroso que lentamente te está
envenenando!”

A população, que, ama cerveja, mas que também ama a saúde e a vida,
pousou sobre a  mesa o  seu grande bock  e  afastou-se dele  com terror.  É a
desforra do café!...  Nós todos dizemos, quando comemos ou bebemos o que
nos pode fazer mal: “o que não mata, engorda”. Mas o laudo do Laboratório
Municipal veio dizer-nos: “tomai cuidado! a cerveja engorda e mata...” e, diante
desse duplo perigo, os devotos de Gambrinus sentiram minguar a sua devoção, e



repeliram a cerveja, com os olhos cheios de lágrimas, com a garganta apertada
pela comoção e pela sede, e voltando ao café, ingratamente desprezado.

Será duradoura a desforra do café? Não é de crer. As fábricas de cerveja
evitarão a ruína dando ao mercado bebida inócua, - e os devotos voltarão. Seja
lá como for, o Laboratório Municipal merece todos os aplausos. A cidade está
cheia  de envenenadores,  que vivem à custa do nosso envenenamento.  Tudo
quanto concorrer para intimidá-los e forçá-los à prática de probidade industrial
será  um serviço  digno  de  louvor.  Ninguém diz  que  os envenenadores  nos
envenenam de caso pensado, e de propósito firme, por maldade; envenenam-nos
por vingança,  porque querem ganhar  as maiores  somas possíveis  no menor
prazo possível, e arriscam-se, pela pressa e pelo ardor da cobiça, em transformar
em elemento de morte o que é elemento de vida.

É doloroso que um desgraçado pague por uma fatia de pão estragado
mais  do que deveria  pagar  por duas fatias  de pão excelente,  e ainda acabe
pagando  com  a  vida  o  alimento  envenenado  que  lhe  propinam  os  ricaços
insaciáveis.

Por hora, este caso das cervejas já vem trazendo à gente um benefício
grande: já não há quem coma e beba o que lhe parece suspeito, - e os fabricantes
e fornecedores, de pé atrás, farejando o perigo, escolhem e preparam com maior
cuidado o que fabricam e fornecem.

Oh! deuses imortais!  É tão fácil ganhar muito dinheiro, sem perder a
alegria da consciência! Para que há de tanta gente querer ganhar, em vez de
muito, muitíssimo dinheiro, a custa do mal? 

***
Outro assunto. 
Anteontem na sala do Júri, (onde fui chamado a cumprir aquilo a que

pomposamente se dá o nome de dever cívico), enquanto o presidente presidia o
sorteio dos jurados, estive pensando na absurda teima com que costumamos
prezar e manter certas tradições estúpidas.

Quem fazia o sorteio, tirando da urna as cédulas, era, como sempre, uma
criança, de pé, ao lado do juiz. A criança, que ali estivera ontem, era linda. Era
uma menina de sete ou oito anos, de cabeça de anjo, face alvíssima sob os
cachos de cabelo negro, sorriso luminoso na boquinha inocente, limpidez de céu
escampo na pureza dos olhos. E senti  pouco a pouco crescer dentro do meu
coração uma revolta invencível contra o absurdo da presença daquela criança
ali,  naquela  sala, em que se faz a barrela  social,  naquele recinto em que se
remexe, o escumalho de todos os vícios e de todos os crimes.

Quando se começa a fazer o sorteio dos jurados, já o réu está presente, já
o  promotor  e  o  defensor  ocupam os seus  lugares,  já  está  montado  todo  o
espetaculoso aparelho do processo judiciário. O réu, sentado no clássico banco,
fica justamente de fronte da criança que extrai da urna as cédulas... Anteontem,
o réu não era um facínora enfurecido: era um pobre homem que ia ali responder
pelo seu primeiro crime, e a sua fisionomia nada tinha de repulsiva ou sinistra.



Mas lembremo-nos que naquele banco se vão sentar habitualmente as piores
feras humanas, os mais cruéis assassinos, os mais abomináveis ladrões, de face
bestialmente cínica ou refinadamente hipócrita, regumando ódio impotente ou
indiferença perversa! E lembremo-nos que, enquanto dura o sorteio, os olhos
inocentes da criança ficam muitas vezes trocando olhares com os olhos turvos
de um bandido...

Não  é  verdade  que  há  neste  contato,  ainda  que  momentâneo,  da
inocência com o crime, um como sacrilégio que choca e revolta?

Dir-se-á:  “é a tradição...” Mas é uma tradição estúpida! As tradições
devem ser prezadas quando são boas e belas. Manter as tradições criminosas ou
feias é carrancismo condenável.

O sorteio dos jurados não é uma cousa tão melindrosa que exija tais
precauções de imparcialidade. Realizada a vista de todos, podendo ser por todos
fiscalizada, a extração das células poderia ser feita pelo próprio juiz, ou por um
escrivão, ou por qualquer outra pessoa. E por que não se há de escolher entre os
cidadãos  chamados,  um  que  se  encarregue  de  fazer  o  sorteio?  Tudo  seria
preferível  a  essa  velha  e  desumana usança de  ir  pedir  a  um Orfanato  uma
criança  emprestada,  obrigando a  pobrezinha a presenciar  o triste  espetáculo
daquela  luta,  em  que  há,  de  um  lado,  o  Crime  cruelmente  afrontando  a
Sociedade,  e,  do  outro  lado,  a  Sociedade  implacavelmente  se  vingando  do
Crime. 

É  verdade  que  a  criança  não assiste  aos  debates.  Mas  a  entrada  do
criminoso,  entre  soldados  –  ou  abatido  pelo  remorso,  ou  enfraquecido  pela
detenção  longa,  ou  acabrunhado  pelo  medo  do  castigo,  ou  arrogantemente
desafiando o tribunal que o vai julgar, - já é uma cena que deve ser poupada aos
olhos e ao espírito de uma criança.

***
Ainda  um  outro  assunto...  a  nossa  Polícia  acaba  de  criar,  na  sua

tesouraria,  uma  seção  especial  para  arrecadação  e  restituição  de  objetos
perdidos na rua. Ninguém dirá que seja essa uma seção inútil:  o número de
objetos que as pessoas “avoadas” perdem diariamente na via pública é muito
maior do que se pensa; e, já que a Polícia tão raras vezes é capaz de nos restituir
o que os meliantes nos furtam, esperemos que mais frequentemente seja capaz
de nos restituir o que perdemos por desuso. 

Em Paris existe esta espécie de Depósito Público há muitíssimo anos,
creio até que há séculos. Ainda ultimamente li uma relação de cousas recolhidas
a  esta  repartição  parisiense  e que,  não havendo  sido  reclamadas  no devido
prazo, iam ser vendidas em hasta pública. 

Entre milhares de objetos de uso comum, que facilmente se esquecem ou
perdem, como bengalas, guarda-chuvas, pequenos embrulhos, malas de mão,
livros, lenços, havia ali outros que dificilmente se concebe possam ser perdidos
ou esquecidos pelos proprietários: um fórceps, um par de muletas, três pernas



de pau, duas dentaduras postiças, um realejo, um olho de vidro, e... um grande
avestruz empalhado!

Mas não era tudo: na relação contavam ainda um urso vivo amestrado,
encontrado em Neully,  e uma grande caixa contendo um esqueleto humano,
achado sobre um banco de jardim público!

O mesmo jornal em que li esta relação contava que, há tempos, apareceu
no  Depósito  um homem pálido  e  assustado,  perguntando  se  os  agentes  da
polícia  não  teriam  achado  no  Parque  Monceau  uma  cadeirinha  de  rodas,
contendo... uma senhora paralítica. E explicou: “É minha mulher... Saí ontem
com ela  a  passeio,  a fim de lhe dar  um pouco de ar  puro,  e esqueci-a  no
jardim!...”  O jornal não diz se o marido exemplar conseguiu achar a esposa
perdida; mas conta que um outro sujeito, tão distraído como o primeiro, logrou
encontrar no Depósito toda a sua roupa, que despira na véspera, para tomar um
banho no Sena, perto de Bongival, e deixara esquecida na margem do rio... 

Os “avoados” são uma legião! Há sujeitos que vivem a perder na rua,
nos bondes, nos cafés, nos teatros, tudo quanto carregam consigo: o dinheiro, o
lenço, o chapéu, o relógio, os papéis, a cigarreira, as chaves, por onde passam
vão deixando um pedaço de si mesmo, - e são capazes de entrar em casa sem
um braço  e  sem uma  perna,  não  sabendo  dizer  como  perderam nem onde
deixaram essas parcelas do seu corpo.

No Rio de Janeiro, para salvação desses distraídos, havia apenas, até
agora, a bondade dos jornais, que recebiam e anunciavam de graça, em seções
especiais, os objetos achados. Agora essa solicitude e essa providência vão ficar
a cargo da Polícia.

Não será certamente uma repartição inútil, uma sinecura cômoda para os
empregados: de minuto em minuto há de aparecer ali um advogado reclamando
a sua pasta cheia de autos, ou um estudante pedindo os seus livros,  ou um
médico perguntando pela sua carteira de instrumentos cirúrgicos, ou um padre
buscando o seu breviário, ou um músico ambulante procurando a sua harpa. Só
não hão de aparecer por lá os que tiverem perdido a cabeça ou a vergonha,
porque não há quem não saiba que essas duas cousas, uma vez perdidas, nunca
mais se encontram...

O.B.   

Gazeta de Notícias, 16/06/1907
Chronica
Encontrei  ontem,  de  novo,  -  fatal  encontro!  –  o  meu amigo  Nariz-

Torcido,  o  eterno  descontente,  que  vê  tudo  negro,  como  se  perpetuamente
trouxesse diante dos olhos um par de vidros esfumaçados. Estava em um de
seus dias de glória e triunfo: o boato do fracasso do Convênio do Café e os
telegramas  noticiando  a  baixa  dos  títulos  do  Brasil na  Europa  lhe  haviam
alagado a alma de uma onda vasta de ventura... Desembaracei-me logo dele,



fugi, e segui o meu caminho, pensando com tristeza na condição miserável dos
que assim se regozijam com todas as desventuras particulares e públicas.

São legião! 
Agora, o fracasso do Convênio é o tema favorito de suas lamentações

hipócritas, em que mal se disfarça o júbilo perverso que lhes causa o desastre. E
todos eles afirmam que “já sabiam!”, que “já tinham previsto a calamidade!”,
que  “a  coisa  era  inevitável  e  fatal!”.  E  muitos  deles  foram dos  que  mais
aplaudiram a ideia...

Por mim,  confesso que nunca previ  coisa alguma, porque nunca tive
tempo disponível que pudesse empregar em estudar e entender o Convênio. E
não sei se ele fracassou realmente ou não fracassou. O que sei é que o fracasso,
se existe, representará um atraso considerável em nossa vida. Diz-se até que
ganha adeptos em São Paulo a ideia de se realizar a colheita de 1908... E os
colonos e os fazendeiros? e a supressão do trabalho? 

Decididamente é uma felicidade não ter estudado economia política e
não entender a ciência das finanças. Mais vale não estar arriscado a carregar
com a responsabilidade destes desastres, cujo alcance ninguém pode calcular.

O que, porém, não se desculpa nem sequer se compreende é que haja
quem se regozije com a desgraça que fere o mais belo, o mais adiantado, o mais
culto dos Estados do Brasil.   São Paulo é  o orgulho da República e  o seu
progresso  é um estímulo  para  todo o  Brasil;  e  qualquer  infelicidade  que o
oprima será sempre uma infelicidade nacional, que oprimirá todos os corações
brasileiros.

Que vale estar agora em gastar o tempo em recriminações injustas? Se
houve erro, sejam as suas conseqüências uma lição proveitosa; se houve tolice e
imprudência, sirvam elas para aconselhar mais prudência e mais juízo no futuro.
São Paulo não morrerá por perder o seu café. Até é bom que toda aquela gente
se habitue a não contar cegamente com uma só fonte de riqueza: o navegador
prudente conta sempre com duas amarras, pelo menos. 

***
Mas, o Nariz-Torcido, ontem, durante os poucos minutos em que tive a

resignação e o mau gosto de aturá-lo, não falou apenas da crise do café. É um
homem  que  consegue,  em  um  quarto  de  hora,   dizer  mal  de  metade  da
humanidade, sem dizer bem da outra metade...

E aproveitou minha paciência para afirmar soberanamente que o Rei  D.
Carlos  não  virá  ao  Brasil;  e  acrescentou  “é  bom que não  venha!  que  lhe
poderemos mostrar de bom, se todo nosso progresso foi aqui um fogo de palha
que logo se apagou? todos os trabalhos estão suspensos, nada mais se faz; e a
cidade vai voltando à antiga preguiça e à desmoralização antiga...”

Não, maldito Nariz Torcido, não! Não hás de ter esse prazer...
O Rei virá e a cidade progredirá sempre, já não há força que possa deter

o seu progresso.



Provavelmente, o Nariz Torcido ainda não viu como esta cidade está
ficando linda, no Flamengo, na Avenida Beira-Mar, e como se vai executando
com rapidez e bom gosto o seu ajardinamento. 

Não viu; ou se viu, fingiu não ver. O seu poder visual alcança apenas
defeitos e fealdades.

Mas a verdade é que o trabalho foi atacado com bravura, está sendo feito
com arte. Foi uma idéia magnífica a de aproveitar as palmeiras para a decoração
da faixa de terra ajardinada. Daqui a vinte anos teremos ali mais uma estupenda
e  extensíssima  fileira  dessas  admiráveis  árvores  serenas,  de  tão  soberana
majestade, descendentes gloriosas da venerada ancestral que o nosso amado D.
João plantou com as suas mãos solícitas no Jardim Botânico... 

Por falar em D. João VI, - não seria bom que pensássemos em pagar de
qualquer  modo,  no ano próximo,  a dívida enorme de gratidão que o Brasil
contraiu com este príncipe que verdadeiramente o criou e o emancipou? Já se
não fala na projetada Avenida D. João VI, parece que a ideia foi abandonada.
Mas  por  que  não  havemos  de  inaugurar  em qualquer  praça,  ou  numa das
esplanadas em que se alarga no Russell e na Glória a Avenida Beira-Mar, um
monumento que perpetue a memória do homem que em 1908 abriu os portos e o
seio do Brasil ao comércio universal e à civilização? 

Há ainda quem tolamente procure cobrir do ridículo a figura de D. João
VI, aceitando e adotando, como verdadeiro e justo, o retrato psico e moral que
dele fez com uma crueldade assombrosa Oliveira Martins... É uma rematada
inépcia. Oliveira Martins estava no seu papel, deprimindo o filho de D. Maria
Primeira.

A memória deste nunca foi nem podia ser amada em Portugal. Mas todo
o mal que ele fez ao Reino redundou em bem e proveito do Brasil. Oliveira
Martins escreve, narrando a partida do príncipe: “Três séculos antes, Portugal
embarcara,  cheio  de  esperança  e  cobiça,  para  Índia; agora  era  um préstito
fúnebre que embarcava para o Brasil...” É o verdadeiro,  e o justo ponto de vista
para um escritor português; mas não pode ser a opinião do brasileiros. Aquele
préstito, que para Portugal era fúnebre, era para o Brasil triunfal e salvador. 

A bordo do brigue Voador e das outras naus em que a corte portuguesa
se  transportou  para  o  Brasil,  não  vinham  apenas,  como  diz  o  historiador
português, “parasitas imundos, desembargadores e repentistas, peraltas e sécias,
frades e freiras, monsenhores e castrados”: não! vinham ali outras cousas: vinha
nossa independência, vinha nosso progresso, vinha a nossa vida de nação livre e
forte. Warnhagen diz bem que “D. João foi, senão o I imperador, pelo menos o
verdadeiro fundador do Império”. Ele próprio o deixou dito no manifesto de
guerra à França, em 1 de maio de 1803, declarando que “se passava para o
Brasil a criar um novo império”.

Em 1908, o Brasil tinha uma população de apenas três milhos, e era uma
terra quase bárbara; treze anos depois, quando D. João voltou para Portugal, era
um país constituído, rico e poderoso.



A homenagem é devida. Por que não tratamos já de pagá-la? A estátua
de D. João VI no prolongamento do jardim da Glória para o lado do mar, seria o
digno pendant do monumento de Pedro Álvares Cabral...

***
Mas o meu Caturra-Mor, o meu Nariz-Torcido, conseguiu ainda azoinar-

me  os  ouvidos  falando  da  Conferência  de  Haya,  inaugurada  ontem...  –
parlapatices! – rosnava ele, em fúria – parlapatices e palavrórios! discursos e
champanhe,  retórica  e  comezainas!  não  é  com  isso  que  se  reforma  a
humanidade. A Guerra é eterna e invencível! 

Triste  coisa  o  pessimismo,  triste  coisa  essa  enfermidade  funesta  e
contagiosa, da qual escreveu um dia, Pompeyo Genner que “es terriblemente
inmoral cuando és voluntario, pues si no se és libre de estar alegre o triste, uno
lo es de propagar o no a la trsiteza y el malestar que em nosotros germina: tal
el  que hallándose infeccionado tratar de contagiar  su infección a todos sus
semejantes...

Não, abominável Caturra! a Guerra não é eterna nem invencível! eterno
e invencível  é o teu desespero, é o teu mal humor, é o teu pessimismo idiota!
Mas os Narizes-Torcidos não governam o mundo. 

Reconhecer que a Guerra é um mal terrível, um crime hediondo, uma
violação de todas as leis naturais e sociais, já é um progresso moral prodigioso.
E que quer dizer a reunião de todas as nações civilizadas na Conferência de
Haya, senão que o reconhecimento dessa luminosa verdade é hoje universal?
Pouco  importa  que,  amanhã,  duas ou  mais  dessas nações  venham às mãos
impelidas pela ambição ou pelo orgulho... Infringindo os seus compromissos em
favor da Paz, essas nações se sentirão envergonhadas e tristes. E um vício que
nos entristece e nos envergonha, já é um vício de que estamos prestes a libertar-
nos.  A verdade é que a Guerra já não é uma glória nem uma honra,  como
antigamente:  será,  quando  muito,  uma  obrigação  dolorosa,  que  se  procura
afastar, e que só se aceita com desgosto e vexame. 

A iconografia da Propaganda Pacifista já é hoje abundante e admirável.
Mas de todos os quadros que o horror da Guerra tem inspirado aos artistas, há
dois que deveriam figurar, reproduzidos, em todas as escolas, em todas as casas
do  mundo:  são  O  Conquistador de  Stuck,  e  a  Apoteose  da  Guerra,  de
Verestchagin.  No  primeiro,  um  hediondo  bárbaro,  montado  num  búfalo
colossal,  espezinha,  esmaga,  tritura,  aniquila  uma  imensurável  multidão  de
homens,  mulheres  e crianças,  numa horrenda mistura de sangue e lama;  no
segundo, sobe para o céu uma pavorosa montanha de caveiras sinistras, sob uma
revoada de corvos negros. Um horror inominável e um asco invencível pairam
sobre essas duas trágicas  obras primas.  É possível  que a Humanidade fique
perpetuamente dessa furiosa mania de destruição, que Stuck e Verestchagin tão
cruelmente nos mostram em todo o seu horror satânico?

Não, ó Nariz-Torcido! A Conferência que se inaugurou ontem, marca
mais um passo para o Bem. E, daqui a um século, talvez já as guerras sejam



apenas uma vergonha recordação do passado, e já as almas bem formadas não
tenham de chorar de dor e de revolta, diante dos campos de batalha, “devant ces
fronts troués, ces poitrines meurtries, d’ou la mort a chasse des àmes de vingt
ans”. 

O.B.

Gazeta de Notícias, 15/09/1907
Chornica
Sobre que assunto deixaremos pairar o vôo da crônica, neste lindo dia de

domingo, que é dedicado à flora? Com certeza, os olhos, que por aqui passarem,
passarão distraídos,  sem prestar  atenção ao  que lerem,  e  até sem ler  o que
olharem,  -  já  antevendo  o  espetáculo  da  batalha  de  flores,  no  parque  da
República, já antegozando o luxo, a elegância, a graça das carruagens floridas
passando e repassando, como visões de um conto de fadas,  no cenário, das
verdes alamedas.

Seria mais agradável e mais proveitoso que hoje apenas aqui houvesse
um hino à flora, um hino ardente, em que cada rima tremesse e fulgisse, no
extremo de cada verso, como um lírio real na ponta de uma haste esbelta.

Mas os compositores da  Gazeta gostam somente de versos quando os
leem... compostos por outros. Uma longa crônica em verso daria à oficina uma
grande despesa de trabalho e de quadratins...

Contentemo-nos  com  a  prosa,  -  tão  fácil  de  escrever que  até  Mr.
Jourdain viveu quarenta anos a praticá-la sem dar por isso, e tão fácil de compor
que os tipógrafos chegam a alinha-la mecanicamente, autonomamente, sem ler
os originais, dormindo ou pensando nas suas namoradas.  

Além disso crônica em verso é absurdo. A delicadeza do metro e a arte
apurada da rima não se dão bem com a gravidade da história. O velho Chronus,
nosso Senhor,  é um deus apressado,  que só sabe andar  a  galope:  não pode
perder tempo em esperar que os seus escribas procurem uma combinação de
tônicas ou aprimorem parnasianamente um hemistíquio.

***
Mas que, ao menos, no lugar principal da crônica, figurem o nome e a

glória desse admirável  poeta que acaba de morrer.  Sully Prudhoumme, alma
divina, que esteve durante 68 anos exilada na terra...

Poeta-filósofo,  poeta-sábio,  poeta-homem  de  ciências...  Raras  vezes,
raríssimas, se verifica essa coincidência da sabedoria e da fantasia no mesmo
espírito.Sully Prudhoumme, sendo um dos homens mais cultos do seu tempo,
foi um doa maiores poetas da sua raça. E,  se, desviando a atenção das suas
admiráveis composições líricas, atendermos apenas a seus poemas filosóficos,
reconheceremos que ele foi, de todos os poetas modernos, o que mais soube
exprimir  as  dúvidas,  as  incertezas,  as  vagas  inspirações,  as  torturantes  e
ansiosas interrogações que enchem e dignificam a alma dos homens de hoje. 



E o que faz a sua poesia sublime, e o que faz a sua memória digna de
toda a veneração, é que o seu ascetismo nunca foi tecido de egoísmo ou de
ironia, mas sempre de tolerância, de bondade e de compaixão.

Entre os seus poemas, há um, em que toda a grandeza e toda a piedade
de sua nobre alma se refletiram e se fixaram: “ Le Bonheur”. 

O assunto é místico, exaltado, transcendente, sobrenatural.  Mas neste
largo surto para as regiões fabulosas do Mistério, a inspiração do poeta mantém
uma simplicidade cativante; e nunca houve idealização extra-humana que, pela
pureza  e  pela  misericórdia  de  seu  intuito,  se  conservasse  tão  intensamente
“humana”. 

“Fastus”  e  “Stella”,  duas  criaturas  puríssimas,  que se  conheceram  e
amaram na  miséria  da Terra,  morrem;  as  suas almas  vão habitar  um outro
planeta, estância de paz e de ventura, onde não se conhece o “struggle for life”,
e onde não há guerras, nem ambições, nem invejas, nem preconceitos de raça,
nem dissensões de fé, nem distinção de castas, nem conflito de interesses, nem
amarguras de dúvida e curiosidade. É ou deveria ser, para aquelas duas almas
puras, a felicidade completa... Mas aquele planeta, e aos ouvidos de “Fastus” e
“Stella”  chega  constantemente  o  eco  do  imenso  e  doloroso  clamor  dos
sofrimentos humanos; na sua beatitude, os dois Eleitos continuam a saber que
os homens continuam a sofrer na Terra;  -  e,  um dia, ambos pedem a graça
suprema  de  voltar  ao  planeta  infeliz,  querendo  reconquistar  o  venturoso
sofrimento  e  a  angustiosa  ventura  de  ser  homens  outra  vez,  e  de  viver
humanamente,  e  de  humanamente  amar,  ansiar,  desejar,  duvidar,  sofrer  e
chorar...

Só  uma  alma  sublimemente  compassiva,  piedosa,  misericordiosa  e
“humana” podia conceber e compor um tal poema. 

Tal  era a alma do grande poeta-filósofo que a França e a civilização
latina acabam de perder. 

***
Como  poderia  eu,  deste  assunto,  passar  para  qualquer  dos  assuntos

banais ou revoltantes que encheram a semana; - a epidemia aftosa do gado, as
notas falsas, os assassinatos? 

Falemos antes da temporada lírica,  -  para pedir à “galeria”  do velho
teatro D. Pedro II que abandone por uma vez o velho uso bárbaro das pateadas e
dos assobios aos artistas que lhe desagradam. 

O  que  ali  houve,  durante  a  representação  do  “Rigoletto”,  foi  uma
tristeza. 

Bem sei que o regulamento dos teatros assegura ao público o direito
indiscutível de manifestar o seu agrado ou o seu desagrado. É um direito. Mas
nem todos os direitos são nobres, e de muitos deles é feio usar. Também, antes
de 1888, eram direitos dos senhores vender, comprar, trocar, alugar, maltratar,
esbordoar e até matar a sua propriedade humana; entretanto, nunca houve alma
bem nascida que aprovasse o procedimento dos que exerciam tais direitos...



Se um tenor não tem voz, ou se a tem mal educada, - que melhor sinal de
desagrado lhe pode dar uma plateia civilizada do que o de se conservar fria e
silenciosa? Haverá perversidade maior e maior abuso de força do que isso; uma
multidão  encolerizada,  “protegida  por  um  regulamento”,  apupando  e
envergonhando um homem só, sem força,  sem amparo,  sem o direito  de se
proteger e de protestar contra o agravo, e sem a possibilidade de se desagravar?

Vexar um homem fraco, que está honestamente tentando cumprir o seu
dever,  e  que  só  por  incapacidade  ou  por  infelicidade  deixa  de  cumprir
satisfatoriamente este dever, - é sempre uma violência injusta. 

Para defender o direito de assobiar, os assobiadores dirão que o assobio
é uma instituição velhíssima, já admitida e consagrada na Grécia, mais de três
séculos antes de Cristo. 

Mas no teatro grego, como depois no teatro romano, não eram os atores
os assobiados, quando a peça desagradava: eram os autores, os poetas. Os atores
não carregavam a responsabilidade do fracasso. O povo amava-os e protegia-os.
Antes da representação, o “Choregio” (que era sempre um archote, um tribuno
ou qualquer cidadão rico capaz de pagar todas as despesas do espetáculo) dava
aos figurantes dinheiro e comida. Se a tragédia não era boa, o poeta era apupado
e, coisa mais grave, não recebia salário; ninguém assobiava os intérpretes, salvo
quando estes eram os próprios autores.

Mas, ainda que na velha Grécia houvesse o hábito de assobiar autores,
que  razão se poderia  invocar  hoje,  no  século  vinte, em favor  dessa usança
bárbara?

Nem tudo que os velhos gregos faziam era belo. Em Esparta, havia o
costume de matar as crianças que nasciam disformes, “porque essas criaturas, se
vivessem, desonrariam a Terra”. Haverá hoje quem possa admitir a restauração
desse costume?

Chamar  insistentemente,  despoticamente,  desumanamente  à  cena  um
cantor, para o ofender, - é uma maldade inútil. Inútil como todas as maldades.
Só a bondade é útil, porque só ela é fecunda, só ela é capaz de criar felicidades
reais ou imaginárias, nesta vida infeliz. 

O.B.

Gazeta de Notícias, 17/05/1908
Chornica
O dia 13!
Ainda são legião, neste século de livres pensadores, os homens que têm

medo  do número  13.  O  caso  não  é  inexplicável:  o  mais  ateu  de  todos  os
homens, pode ser também o mais supersticioso de todos. A superstição é uma
doença humana, que não tem cura, que só há de desaparecer quando desaparecer
o último doente. Voltaire, que não era supersticioso, e odiava superstição, nunca
esperou que os homens venham um dia livrar-se desta moléstia moral: “para
imaginar  (dizia  ele)  que  possa  existir  um  povo  libertado  de  todos  os



preconceitos  supersticiosos,  é  preciso  admitir  que  possa  haver  um  povo
inteiramente constituído por filósofos; e os filósofos são criaturas de exceção”.

Muita gente conheço eu, que nada inicia e nada decide em dia 13. Se a
princesa Isabel tivesse essa superstição, o Brasil teria passado mais um dia na
infâmia, porque a lei da abolição somente teria sido assinada a 14 de maio. 

E houve quem quisesse fazer isso. Li, há poucos dias, em um artigo de
reminiscências, que um áurico dissera à princesa: “não assine hoje este decreto!
com o número 13 não se brinca!”. Mas a princesa sorriu e assinou.     

Quem sabe? Depois  da queda do Império,  ela  tenha pensado muitas
vezes nesta frase do cortesão supersticioso, atribuindo à influência do número
fatídico o exílio seu e dos seus, e arrependendo-se de não ter adiado para 24
horas depois a sanção da grande lei.

Tolice! sancionada no dia 13 ou em qualquer outro dia, a lei da abolição
tinha fatalmente de gerar  a República.  O Império  vivia  do cativeiro  e  pelo
cativeiro; e, faltando-lhe este apoio, veio abaixo como uma casa velha, quando
se lhe desconjuntam os alicerces.

***
Para  o  Brasil,  o  dia  13  tem sido  um dia  excelente.  O  13  de maio,

sobretudo, merece o nosso mais ardente carinho. Basta procurar este dia em
qualquer  volume  de  efemérides,  para  ver  quanto  lhe  devemos:  em  1767,
nascimento de D.João VI, a quem quarenta e um ano mais tarde deveríamos o
nosso maior progresso e o nosso primeiro passo para a Independência: em 1808,
a criação da Imprensa Régia, e a da Fábrica de Pólvora; em 1820, a criação da
Praça do Comércio do Rio de Janeiro; em 1822, a ratificação da Independência,
pelo  Senado  da  Câmara  do  Rio  de  Janeiro,  com a  concessão  do  título  de
Defensor Perpétuo do Brasil ao primeiro imperador; em 1825, carta patente de
D. João VI, legitimando a autonomia política do império; em 1888 a abolição...

Infelizmente a data gloriosa passou este ano sem festa especial no centro
da  cidade:  bandeiras,  luminárias,  salvas,  exceção  do  Instituto  Histórico.
Pouquíssimo júbilo, para tanto motivo de júbilo! Se não fossem os subúrbios...

***
Já agora é preciso contar com os subúrbios na vida do Rio de Janeiro. A

cidade já não acaba em S. Cristóvão. Mato Grosso existe!
Até pouco, quando se dizia de um homem, ‘reside nos subúrbios’, era

como se dissesse: ‘vive no Acre’. Os subúrbios eram, para os moradores do
centro da cidade, uma região inóspita e selvagem, de desterro e castigo. Quando
se falava de uma família, outrora rica, e de repente caída em miséria,  havia
sempre esta frase: ‘Os Fulanos? Estão agora morando nos subúrbios!’ – o que
equivalia a dizer: ‘Morreram! Estão enterrados! Deus lhes fale na alma!’.

Mas  os  subúrbios  cansaram-se desta  fama desmoralizadora,  e  deram
para  brilhar,  estão  quase  metendo  Botafogo  e  Laranjeiras  em  um  par  de
chinelos.  Já  tem teatro,  clube,  bibliotecas,  salões de  baile,  parques,  corsos,



batalhas de flores, meias-quaresmas, concursos de beleza, jornais, ‘binóculos’, e
todo aparelho complicado e vistoso de uma existência ‘smart’.

Como se tudo isso não bastasse, os subúrbios resolveram fazer agora o
que a Rua do Ouvidor e o Catete nunca fizeram: celebrar e festejar as datas
nacionais. O patriotismo repelido asfalto foi viçar entre as mangueiras do Meyer
e do Engenho de Dentro. Já o 13 de maio foi ruidosamente comemorado por lá
com préstitos, bailes, fogos de artifício; - enquanto por aqui as luminárias das
repartições públicas piscavam melancolicamente sobre as ruas discretas,  e o
elemento oficial e o povo dormiam o sono da indiferença sobre o caixão da
apatia... 

***
Ninguém aplaude mais do que eu esse renascimento da zona suburbana.

O meu coração de carioca  não é tão  pequeno que só  possa mar  estas  ruas
barulhentas  do  centro  da  cidade  com  os  seus  cafés  ao  ar  livre  e  os  seus
automóveis pouco perfumados. Viver aí além, nessas ridentes estradas servidas
pela  Central,  entre  árvores  imensas,  alguns recantos deliciosos de sombra e
sonho [*ilegível], eu fixaria a minha vida no estudo e no trabalho; se ainda em
minha alma se pudesse abrigar a esperança de haver descanso e método para
este temperamento ieeiquieto que me inflama...

Amo os subúrbios e gosto de vê-los em pleno progresso, sustentando-se
a si mesmo, libertando-se da dependência das lojas da rua do Ouvidor e dos
teatros do Largo do Rocio. 

Mas, enquanto é tempo, quero fazer-lhes uma prudente advertência: não
corram muito,  não  amem demais  o  progresso  –  que  nem todo  progresso  é
desejável.

Acabo de ler num jornal, “ que no Engenho de Dentro se vai criar um
corpo de  bombeiros  e  que a  ideia  foi  aceita  com entusiasmo  por  todos os
habitantes.”.

Jesus! que imprudência!
Agora, já os subúrbios terão também incêndio, como a urbs!
Porque onde não há corpo de bombeiros não funcionam companhias de

seguro contra o fogo; e onde não funcionam companhias de seguro contra o
fogo,  não  há  incêndios...  Isso  é  uma  verdade  que  todos  reconhecem  e
proclamam!

Nem tanto, ó subúrbios; aceitai e adotai todas as formas de progresso,  -
mas não vos arrisquei a ter quatro incêndios por noite!

***
Antes de fechar a Crônica, devo registrar o falecimento do último poeta

lírico do Brasil.
Não há ironia nesta frase. Ninguém apreciou mais do que eu este belo

velho que desapareceu há dias do mundo, - o autor do “Riachuelo”. Pereira da
Silva foi realmente o último poeta épico do Brasil. A nossa poesia heroica, que
começou no século XVI, com a publicação da “Prosopopeia” de Jorge Teixeira



Pinto, foi encerrada com a impressão deste poema em que se cantou o combate
naval de 11 de junho.

Entre a “Prosopopeia” e o “Riachuelo”, houve o “Eustachildos”, de Frei
Manoel  de  Santa  Maria  Itaparica,  o  “Uruguai”  de  Basílio  da  Gama,  o
“Caramuru” de Santa Rita Durão, a “Confederação dos Tamoios” de Gonçalves
de Magalhães, o “Colombo” de Porto Alegre, e alguns outros poemas. Foram
poemas  épicos,  -  mas não foram “bons poemas épicos”.  Estes  dois ou  três
últimos séculos, não podiam dar no Brasil uma obra prima deste gênero.

E não creio que, depois de Pereira da Silva, ainda algum poeta brasileiro
se atreva a suster a grande lira heroica.

A época não é de heroísmos, nem de cantores de epopeias.
O.B.
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ANEXO VI. O COMBATE

O Combate, 24/01/1892
Vida Fluminense
Se eu, como redator dessa rápida resenha diária da vida fluminense no

Combate, não fosse suspeito à República, - já que para lhe ser suspeito basta
amá-la acima de todas as cousas – viria dizer que o governo comete quase um
crime, gastando todas as suas energias em conquistar popularidades, e deixando
que a população morra à sede, vitimada por uma epidemia terrível.

Todo o mundo sabe que os obituários mentem: partidos de fonte oficial,
há sempre todo o interesse em que eles não digam toda a verdade, para não
amedrontar  a  população.  No  entanto,  os  obituários  este  ano  registram
ostensivamente de 40 a 60 casos de febre amarela por dia. Já não há fugir à
realidade terrível: o Rio de Janeiro está assolado por uma peste horrorosa; e,
tudo isso, junto à falta de água e à má qualidade dos gêneros expostos, por
preços exorbitantes, ao mercado, faz com que esta hedionda cidade mereça mais
do que nunca a denominação de Pestópolis, que já alguém lhe outorgou.

Mas, ainda mesmo que eu me animasse a dizer tudo isso ao governo, a
população continuaria a ver-se dizimada pela epidemia e pela falta de água,
porque o governo tem cousas mais sérias que o preocupam. Mais sério do que
isso é aproveitar o caso de Santa Cruz; mais sério do que isso é estribar-se na
vitória do dia 20, para provar ao país e ao mundo que nunca houve governo
mais  solícito  em acudir  às exigências  do bom público;   mais  sério  ainda é
reorganizar ao seu modo os estados, fazendo, por exemplo, com que vença no
Rio de Janeiro a chapa paulinista, apresentada à admiração dos eleitores pelo
Sr.Porciuncula.

E, para provar ao governo que não há motivo para que o pobre Pierrot
seja considerado suspeito à República e para adiar o momento em que minha
cabeça tenha de ser entregue à guilhotina, só tenho uma cousa a fazer: é pedir ao
povo que continua pacatamente a morrer, que esta é sua obrigação de povo fiel
e obediente às suas leis e ao seu governo.

***
Hoje, das 10 da manhã às duas da tarde, estarão abertas ao público as

galerias da Escola Nacional de Belas Artes.
***

Uma greve iminente que fará grande escândalo:
Como todo o Rio de Janeiro já está farto de saber,  a vida tornou-se

impossível  depois  que  o  câmbio  teimou  em  manter-se  em  alturas
inconfessáveis. Ora, quando o encilhamento trazia para cada par de algibeiras
dois largos rios caudalosos de dinheiro, quem lucrava com isso era a porção
equivocada da nossa população feminina, que nadava em champanhe, em jóias



e  em  notas  vermelhas.  Com  o  quase  crack,  o  dinheiro  sumiu-se.  E,  as
momentâneas  prejudicadas,  já  se  puseram  a  levantar  o  preço  do  gênero,
seguindo o exemplo dos hotéis e dos açougues. Mas, assim como nem todo
mundo andara disposto a pagar por 5$ um quilo de carne, também nem todo
mundo estará disposto a pagar por outra cousa um conto de réis.

Daí, a ameaça de greve iminente.
Folgue a moral. Vamos ter um dilúvio de Madalenas Gautier, não por

causa do amor, mas por causa do câmbio
***

Hoje, a uma hora da tarde, na escola de S. José, no largo da mão do
Bispo, realizar-se-á a 2– conferência sobre higiene, da série inaugurada pelo dr.
Carlos Costa. Ocupará a tribuna o dr. Constante Jardim, que dissertará sobre
higiene e saneamento do solo.

***
Casou-se ontem, com Mme. Albina Franzoni, o nosso colega do Jornal

do Commercio, José Pereira de Mesquita.
***

Niterói fica tão perto do Rio, que a Vida Fluminense tem a obrigação de
se preocupar um bocadinho também com o que se passa do outro lado da baía.

E é pena que eu veja, conturbada e triste, lavrar desde já a dissidência no
seio da chapa que o Sr. Porciuncula apresentou... Já um dos candidatos se retira
prudentemente da chapa, tão cheia a vê de Paulinos.

Às vezes uma retirada airosa vale mais do que uma vitória.
***

Amanhã às 11 horas, o bispo diocesano inaugurará a cúpula da capela do
Santíssimo  Sacramento.  Está  convidada  para  assistir no  ato,  a  imprensa  da
capital.

***
Aos domingos, a começar de hoje, o professor Freire, das 10 da manhã

ao meio dia, procederá a inoculações contra febre amarela, nas pessoas que não
podem, nos dias úteis, distrair-se de suas obrigações. 

Sirva isso de aviso à população operária: e lembre-se ela que o obituário
de anteontem acusa quarenta e dois casos fatais de febre amarela.

***
Um robosinho de pouca cousa, de 7 contos apenas!
Ontem, quando o sr. João Pereira Barbosa, guarda livros da Companhia

Manufatora de Calçado,  foi  levar  essa quantia a depósito no Banco Rural  e
Hipotecário, por afluência de concorrentes, deixou-a sobre o balcão junto a si.
Ela desapareceu.

Pudera não! 7 contos não são brincadeira nestes tempos bicudos do sr.
Floriano.

Infelizmente, para o gatuno, já o caso se acha afeito à perspicácia do sr.
dr. 2– delegado a quem foi dada a denúncia do caso e apresentada a caderneta



da referida companhia encontrada na rua da Uruguaiana pelo carregador Manoel
Francisco Lobo.

Pierrot.

O Combate, 31/01/ 1892
Vida Fluminense 
Se o governo paternal,  sob cujas asas de água bondosa vivemos,  me

desse agora todo o seu poder, toda a sua popularidade, todo o seu prestígio e
todo o seu talento,  - nem mesmo assim me daria uma compensação para a noite
atribulada e  torturante que passei ontem.

É que ontem fui jantar com um amigo. E quando à porta da casa saltei,
com o estômago e a alma gemendo de ansiedade e de fome, e antagonizando o
jantar que ia festivamente comer, - vi que do mesmo bonde desceu comigo um
senhor  espião,  amável  e  atencioso,  que  a  polícia  do sr.  dr.  Martins  Torres
transformou em meu criado particular, solícito, pronto sempre a acompanhar-
me ao banho, ao almoço, ao jantar ao wermouth, à ceia, ao amor e ao sono, todo
o dia e toda a noite. Vi que o homem descia do bonde e ficava parado à porta.
Arreliou-me aquilo. Pois eu iria mesmo deixar aquele amável cavalheiro parado
à porta de uma casa onde se ia jantar confortavelmente? Não era uma crueldade
deixá-lo curtir fome ao sereno e à chuva, cheirando as fumaradas quentes do
ortalan  truffé que  eu  comia  lá  dentro,  e  ouvindo o  espocar  das rolhas  das
garrafas que eu lá dentro esvaziava?

E daí, tive um grande desejo de convidá-lo a jantar comigo. Mas não o
convidei. E não o convidei, por culpa da polícia.

Se a polícia houvesse tido a precaução de me apresentar, por um cartão
cortês,  o homem que estava  encarregado de me seguir,  eu  teria  recebido o
amável  espião  com  todas  as  delicadezas  de  que  é  capaz  minha  alma  de
conspirador bem educado, e teria tomado a liberdade de apresentá-lo à pessoa
que me convidara para jantar.

Mas, imaginem que horror seria a minha entrada em um casa estranha,
com um cavalheiro cujo nome ignorava, e cuja camisa, valha a verdade, não
estava de uma  alvura irrepreensível. (Porque é preciso que se diga, para pugnar
pelo aumento do salário  da gente da polícia secreta,  que o dinheiro que ele
ganha não lhe dá para mudar  camisa senão de cinco em cinco dias).

Imaginem  os  senhores:  Entrava  eu,  dando  o  braço  ao  secreta,  e
apresentava-o: senhoras e senhores! aqui lhes apresento um senhor que o sr.
Martins Torres encarregou de me seguir... 

Seria  um  escândalo.  E  foi  por  isso  que  tive  um  jantar  agoniado,
lembrando-me de três em três minutos que o nariz do pobre homem estava lá à
porta, aspirando à vida e hugoliscamente os aromas das belas cousas que eu
comia...  compreendem  como  isso  me  torturou...  é  que não  nasci  com  a
crueldade no coração. 



Peço ao sr. chefe de polícia que de hoje em diante não se esqueça de me
declarar o nome dos agentes a quem encarregar de me acompanhar. Somente
assim, poderei recompensá-los da solicitude com que perdem o seu tempo e o
seu apetite curtindo fome enquanto eu como iguarias finas. 

***
Participa-me o repórter, que, por intitular-se inspetor de quarteirão, foi

ontem preso na freguesia do Espírito Santo o sr. José Raimundo de Oliveira
Barboza.

Isso  é  que  é  polícia!  Nada  que  isso  aqui  não  é  Niterói  onde  o  sr.
Madureira  permite  que  o  sr.  d.  Carlos  Balthazar  da  Silveira   se  intitule
impunemente governador!

***
Realiza hoje, a 1 hora, os sr. dr. Constante Jardim, na Escola de S.José, a

conferência que não pode realizar no domingo passado, pela chuva torrencial
que desabou sobre a cidade. A conferência versará sobre a higiene e saneamento
do solo.

***
Zumzum... zumzum...
É um boato que passa. Passa e segreda-me ao ouvido que o sr.  José

Simeão saia do governo, por não estar de acordo com as medidas violentas de
repressão que o sr. Floriano Peixoto quer decretar... zumzum...zumzum...

Dou 10 mil réis a quem me prender esse boato!
***

Ecos niteroienses. O dia de ontem foi agitado. E não só ontem: desde o
dia 20  que agentes fiéis cruzam todas as vias férreas do Estado numa azafama
precipitada, a distribuir cédulas do dr. Porciuncula. No dia 26, por exemplo, o
meu repórter particular pode seguir o simpático agente Araújo que andou pelas
estações  servidas  pela  estrada  Macaé  e  Campos,  a  distribuir  cédulas  de
delegacia  em  delegacia  de  polícia.  Ontem,  a  agitação  cresceu
extraordinariamente.

Todos os  chefes  paulinistas  suavam e  mexiam-se  pela rua  da Praia,
como baratas em véspera de chuva. Muito grog se tomou! Saía!

Várias senhoras idôneas têm oferecido seus serviços ao governo para
armar as barcas Perry, transformadas em canhoneiras, que hão de rondar a baía.

Posso,  graças  ao  meu  repórter,  afirmar  que  a  eleição  será  livre.  Os
eleitores terão toda liberdade de votar em quem quiserem, contanto que sejam
da chapa do governo. 

***
As  galerias  da  Escola  Nacional  de  Belas  Artes  estarão  francas  ao

público, das 10 horas da manhã às 2 da tarde.
***

Para  Minas  Gerais  seguiu  hoje,  ao  expresso  o  deputado  federal  dr.
Alexandre Stockler. 



***
Ontem, num bonde de Botafogo, descia para a cidade Mme. Alice Fox,

uma robusta senhora, de amplos seios corados. 
Mme. Alice sabe que tem um bonito colo, e gosta de mostrá-lo, vinha de

decotadíssima.
Toda  gente  que vinha  no  bonde  começou  logo  a  esticar  o  pescoço;

ninguém queria deixar de ver a bela porção opulenta da natureza que o decote
desvendava.  E,  daí,  encontrões,  gente  dependurada  na  plataforma,  empurra
daqui, empurra dali, e um grande rolo formado. E, logo, um agente da polícia
secreta empolgou a respeitável senhora e deu-lhe voz de prisão:

- Está presa!
- Presa por quê, senhor?
- Porque a senhora parece-me um boato: está alarmando a população. 

***
Ao município e ao estimado colega de  O Tempo,  dr. Antonio Pereira

Leitão,  dou parabéns e felicitações.  Se desde o começo a intendência  fosse
composta de gente assim...

***
O governo, afirmam-me, acaba de ordenar que se apaguem os fogos de

bordo dos navios de guerra. Mas, a secretaria de polícia não manda apagar os
borriões de seus inquéritos. De modo que aqui estou eu, homem morigerado,
que gosto de saber a quantas ando, sem poder dizer à população se ainda há ou
não conspirações e sedições a evitar e punir. 

Peço ao dr. Martins Torres que me tire deste apuro sem nome: os 20 mil
leitores de O Combate (em dois dias elevamos de 4.000 a tiragem) não podem
estar sem informação segura sobre este caso grave.

***
Mot de la fin
Entre criadas.
- Dás-te bem com teu novo patrão?
- Dou-ma. Só tem um defeito: é sonâmbulo. 
- Como sonâmbulo? 
-É. De noite anda por cima da gente...
Pierrot 

O Combate, 15/02/1892
Vida Fluminense 
Tarde, não sei porque esquisitice de flaneur notívago, surpreendi-me a

passar pela rua do Sacramento. Pouca gente conhece a rua do Sacramento à
noite. Larga,  com o grande molhe de pedra do Tesouro Nacional ao fundo,
aquilo, a horas mortas, tem um largo silêncio solene, que impõe respeito. 

Meu  passo  batia  solenemente  na  calçada  ressoante,  e ecoava
misteriosamente entre as paredes. A quando e quando um psiu amoroso soava



acima, e, levantando a cabeça, eu via o pegnoir vermelho de uma momentânea à
janela. Mas,  homem grave e sisudo, com a alma preocupada com os graves
problemas sociais de cuja resolução se incumbem o sr. Floriano e o almirante
Custodinho,  -  seguia  calado  e  casto,  sem  responder  ao  convite.  E  quando
cheguei em frente ao Tesouro, vi o saguão fortemente iluminado, com as portas
abertas de par em par. Santo Deus! Que seria?... 

Aproximei-me. Desertas as guaritas, sem sentinelas às portas. Mas, no
meio do saguão, havia uma coisa que me prendeu a atenção e me encheu de
pasmo.

Fantástico! um banco de pau de três pés, um tosco banco barato,  de
caserna. Em derredor do banco, carabinas, canhões, bombas de dinamite, uma
garrafa de leite de Minas e um pão de tostão. E, em cima do banco, sentado
nele...

Quem, senhores?... o sr. Floriano Peixoto. É assim que o Ex. fica todas
as noites de guarda no Tesouro. 

Quem duvidar vá ver.
***

O senhor subdelegado da Lagoa continua a prender, todas as manhãs, a
muitos indivíduos que tomam banho nus na praia de Botafogo. É uma violência!
cada qual  como Deus o  fez  e  como saiu  do  ventre  de sua mãe.  Depois,  é
apresentar-se assim sem atavios, sem véus, como a Verdade. Quem dera que as
intenções do governo de Itamaraty tivessem a mesma toillete!

***
Um parênteses de luto nesta resenha alegre da Vida Fluminense. Sobre o

túmulo do pequenino Chico,  que encerra  agora toda a alegria,  toda a saúde
moral, toda a alma do meu amado Paula Ney, atiro um punhado de flores, - e
abraço  o  meu  pobre  amigo,  apertando  de  encontro  ao  meu  coração  o  seu
coração apunhalado. 

***
Um escândalo nos a pedidos do Jornal do Commércio.
O sr.  Senador  Cruz,  do Piauí,  declara que recebeu do sr.  Floriano a

garantia segura de que a autonomia de seu estado seria respeitada, que o capitão
Coriolano não seria governador, e que entretanto o sr. Floriano o enganou, e que
transmitiu telegramas para o Piauí e instruções particulares, segundo as quais
outro não seria o governador senão o capitão nomeado. 

Mais além, na vasta planície dos  aludidos a pedidos do  Jornal, outro
senador, o sr. Pinheiro Guedes, conta-nos cousas do arco da velha e refere que o
sr. Floriano está pondo as mangas de fora, mandando o general Ewdank assumir
o governo do Mato Grosso. 

E então, o sr. Pinheiro Guedes, que vive a estudar a natureza, declara
que o sr. Floriano tem uma  natureza forte demais. Que s. ex. quer por força
inutilizar os Estados, eliminar a sua autonomia e fazer de el-rei na política do
Brasil.



Ora muito bem. Com relação a esses dois senadores, que até o último dia
da  sessão  do  Congresso  Federal  estiveram  de  inteiro acordo  com  a  atual
legalidade de meia cara, o que há a dizer é o que em certo dia disseram os srs.
Lafayette e Sganarello – Pode ser que sim, pode ser que não. 

No caso do Mato Grosso, onde o governo tem estado sempre em jogo,
para  obter  ora  o  aplauso,  ora  o  descontentamento  de certos  politicões  aqui
residentes, o general apontado está mesmo ao pintar.

Em eles ali chegando dirá – Eu banco. E o jogo será por s. ex. dirigido.
Quanto ao Piauí, o capitão governador está muito nos casos. Querem um

general para a cousa? Mas já não há mais generais disponíveis para deposições
[*ilegível*]; contentem-se com um capitão, pois se não se contentarem com isso
- vai para lá um sargento da quarta! 

Depois, Coriolano está tão bom que até rima com Floriano!
Estes srs. Cruz e Guedes são insuportáveis. Se continuam com as suas

impertinências,  o  sr.  Floriano  nem  poderá  concluir  sua  obra  meritória  da
Legislação dos Estados!

São dois cacetes, os srs. Cruz e Guedes, que ainda não compreenderam o
trabalhinho sistemático do Itamaraty.

Até agora viviam de inteiro acordo com Santa Alexandrina; só agora que
reparam que mestre  Floriano atirou-se à boa obra e que não repousará nem
descansará enquanto não tiver montado o seu teatrinho...

Sabe que mais sr. Pinheiro? Ora pinhobas!
E quanto ao sr. Cruz... cruz canhoto!

***
Só anteontem chegou de Campos o ilustre canário do Congresso, o sr.

Nilo Peçanha. 
Ontem  a  s.ex.  esteve  no  palácio  do  Itamaraty:  mas  a pasta  de

estrangeiros já tinha sido confiada ao sr. Serzedello.
Que raio de sorte!

***
Consta que, a instâncias do sr. Almirante Custódio José de Mello, foram

convidados a aceitar uma das pastas vagas no ministério, os srs. Alberto Torres,
Eunapio Deiró e Rego Macedo.

Que diabo! parece o profano enrodilhado com o sagrado.
***

Entrei ontem em uma confeitaria do largo de S.Francisco. À porta uma
bandeja; dentro da bandeja uns pêssegos. Em um destes um palito espetado, e
na extremidade superior do palito um cartão atravessado em que se lia – Um,
quinhentos réis!

É demais! O sr. Floriano tem nos roubado os Estados, a autonomia dos
mesmos, o sossego, a tranqüilidade, o pão nosso de cada dia, a carne,o jogo das
debêntures como diz O Tempo, e até muitas outras coisas mais. A banana custa
três vinténs – o que é um preço obsceno, desde que se trata de banana; e a



laranja  nem tem preço.  Mas  o  que  não se  podia  sofrer  é  que um pêssego
aveludado como o sr. Custódio Mello, porém pequenino como o sr. Serzedello
se desse ao luxo de custar uma fortuna, um tesouro, - 500 réis!

É demais!
Proponho um novo  meeting,  já que o outro em favor das classes que

gritam conta  a  carestia  dos  gêneros  não  deu  resultado.  Vamos  à  Itamaraty
reclamar contra o elevado preço dos pêssegos, e que não nos venha receber o
ajudante de ordens de s.ex.; que seja o próprio sr. Floriano, vice-presidente, o
homem que se  apresente a  resolver  a  queixa tão  profundamente  justa  quão
incontestavelmente razoável.

Desaforo! Um pêssego por 500 réis é um roubo.
Salvo seja, até parece ilegalidade!

***
Eco niteroiense.  Dr.  Carlos Balthazar  da Silveira,  almirante da Praia

Grande, subirá ao poder com umas belas idéias de realizar economias. Não! que
ele é econômico às direitas: a sua economia começará pelas calças esfiapadas
que usa e acaba pelas reformas que decreta:

Agora, acaba ele de renegociar as repartições dos negócios do Estado, da
Agricultura e da Fazenda. Demitiu empregados. Já é uma economia. Mas Dr.
Carlos fez mais: nomeou outros. É outra economia e outro acerto, tanto mais
quanto um dos novos nomeados é d. bacharel d. Antonio de Souza da Silveira,
sobrinho, primo ou quer que seja de d. Carlos. E ainda não é tudo: aumentou
todos os vencimentos e todas as gratificações. 

É assim que o governador da Praia Grande, para imitar aquele que para
lá o mandou, monta guarda ao Tesouro de Niterói. Econômico almirante! Probo
administrador! Previdente cavalheiro!...

***
Ontem, às 9 da noite, foram vistos saindo da tipografia nacional, muito

juntinhos,  muito agarradinhos,  bras-dessus,  bras-dessous,  os srs.  Vicente de
Souza, diretor do Diário Oficial e Medeiros de Albuquerque, redator-chefe do
Fígaro. Aquela hora, provavelmente acabava de ser escrito o número de hoje do
Fígaro Official, órgão da legalidade.

Pierrot.

O Combate , 11/04/1892
Vida Fluminense
O sr.  chefe  de  polícia  enviou  a  todas  as  autoridades  policiais  uma

circular curiosa. Trata-se, nem mais nem menos, de prender a todo aquele que,
em estado de embriaguez, se apresentar ao público. Prisão, auto de flagrante,
denúncia, processo. É bonito. Não há nada mais feio do que andar a gente pelas
ruas, cambaleando, aos encontrões com os lampiões da esquina. Depois, como o
sr. Floriano Peixoto manda todos os dias que os seus jornalistas digam e jurem
que todo o oposicionista é bêbado, a  circular do muito sóbrio senhor doutor



Agostinho Vidal Leite de Castro, é uma providência bem achada para dar cabo
da oposição. 

Simplesmente tenho algumas dúvidas: é necessário que me esclareçam.
Exijo-o, em bem da tranqüilidade do meu espírito.

Há bebedeira e bebedeira. Conheço homens que ficam com o cérebro
desarranjado, apenas bebem um pequenino cálice de cognac. Conheço outros
que bebem Amazonas de cerveja e Danúbios de vinho do Porto, sem que lhes
enfraqueçam as pernas e sem que lhes embarace a língua. Em que consiste a
vergonha? Em fica bêbado ou em beber descompassadamente?

Outra  cousa.  Há  bêbados  e  bêbados.  Conheço  homens,  que
profundamente embriagados, andam duros e tesos como a torre da Candelária:
capazes de todas as loucuras, capazes de todos os desvairamentos, de todos os
excessos,  bêbados  como  Noé  em  dia  de  regabofe,  não  cambaleiam,  não
titubeiam, não perdem a linha. Conheço outros, que, tendo ingerido a mesma
dose que os primeiros, caem logo ali  para qualquer canto, sem palavra, sem
sentidos,  sem movimento.  Prender-se-ão  os  segundos? Não se prenderão os
primeiros? Por quê? Como?

Já vê o sóbrio chefe da polícia, - que com esta circular bem merecia a
honra de ocupar a presidência de qualquer sociedade Temporança, - a série de
equívocos e de quiprocós e de abusos a que pode dar lugar a sua honestíssima e
respeitabilíssima lembrança. 

E é bom antes abrir um parênteses. 
(Parênteses.  O  sr.  dr.  Vidal  pode  amanhã  pedir  a  qualquer  jornal

governista  a  publicação  desta  pilhéria:  “Pierrot  está  tão  preocupado  com a
circular sobre a embriaguez, que até parece que a cousa lhe toca por casa”. Pois
sim!  Eu já espero  uma pilhéria:  o  sr.  dr.  Vidal  dar-me-á muito prazer  se a
endossar; eu estou em oposição, eu não gosto do sr. Floriano, eu não creio na
coragem do sr. Custódio: logo eu sou bêbado. Está fechado o parênteses).

Mas, o sr. dr. Vidal deve refletir numa cousa grave. Sendo muito difícil
saber,  às  vezes,  se  um indivíduo  está  realmente,  ou não  está  embriagado,
cidadãos pacatos e sóbrios, podem, ao sair de qualquer confeitaria, onde tenham
tomado um inofensivo refresco de orchata, sofrer um desacato injusto. Até nem
mesmo o sr. dr. Vidal está livre desse vexame.

Porque,  ninguém é capaz  de supor  que  o nobre chefe da  polícia  se
entregue a excesso de bebida. Todo o mundo sabe que o sr. dr. Agostinho Vidal
Leite de Castro é o homem mais sóbrio, mais amigo da água, mais inimigo do
vinho, que o céu cobre. Isso não padece dúvida. Aquele varão não é sóbrio:
aquele varão é a sobriedade em pessoa. Mas...

Ainda anteontem, à noite, o sr. dr. Vidal jantaou no High Life Hotel: vi-
o, com estes que a terra há de comer. Suponhamos que eu fosse inimigo de s.
exa. Que faria eu? arranjaria três testemunhas, entraria no hotel, chegar-me-ia à
mesa de s.exa., faria constatar nessa mesa a comprometedora presença de uma
garrafa de Bordeaux esgotada, escrutaria o hálito de s.exa.  descobriria nesse



hálito um vago cheiro das dez gramas de Bordeaux, que a s.exa. sóbrio como é,
bebeu dissolvidas em 500 ml de água, e faria contra o muito temperante senhor
doutor Agostinho Vidal Leite de Castro lavrar auto de flagrante por embriaguez
manifesta.

Aí está ao que se expõe s.exa.
Aceite o sr. dr. Vidal um conselho. Não queira nunca descobrir argueiros

no olho do vizinho. O vizinho sempre terá meios de descobrir traves no olho de
s.exa.  

***
137 pessoas visitaram ontem a Escola Nacional de Belas Artes.

***
O rei de Dahomey, sente, todo começo de ano, uma necessidade urgente

de mostrar ao seu povo que ainda é rei.  E então, organiza-se a cerimônia de
Pátio de Sangue.

É  um  pequeno  pátio  ladrilhado,  onde  são  degolados  dez  escravos.
Quando o sangue acaba de jorrar dos dez pescoços, o rei de Dahomey entra no
pátio,  e  ensopa na púrpura viva  do sacrfício  as duas plantas  rasas dos pés.
Depois,  chega a uma das janelas  do palácio,  cavalga o peitoril,  e  mostra  à
multidão,  que  o  aclama,  os  dois  pés ensangrentados. O  rei  de Dahomey o
cordato rei de Dahomey, mandou cortar dez escravos!

Ora, este meu sr. Floriano Peixoto anda com umas veleidades de ser o
rei  de  Dahomey  destas  paragens.  Tem,  de  vez  em quando,  necessidade  de
provar que ainda reina, e, quando não manda ensanguentar os estados, manda
abarrotar de pseudo conspiradores as prisões.

S.exa.  está  atravessando uma dessas fases.  Já quarenta pessoas estão
presas. E, como em Itamaraty há um pátio muito apropriado para preencher as
funções de –  pátio de sangue,  - os moradores da rua Larga de São Joaquim
verão qualquer destes dias uma cousa interessante: o sr. Floriano Peixoto, com
as calças arregaçadas até os joelhos, mostrando as duas plantas calosas dos seus
pés ensopadas de sangue fumegante.

Viva o rei de Dahomey!
***

Hoje, às  7 ½ da noite, sessão do Conselho da Sociedade Propagadora de
Belas Artes.

***
Tasso descansa. Em compensação Mendes trabalha. E ainda há quem

procure  o  moto-continuum  quando  o  verdadeiro  moto-continuum  é  a
propaganda positivista do Brasil. Enquanto o sr. Tasso Fragoso entra no gozo de
uma licença,  o  sr.  Teixeira  Mendes aparece logo nos a pedidos do  Jornal.
Depois do Programa Escolar, o Templo da Pátria.

O sr. Teixeira Mendes pede que de ora em diante a gente se case, num
templo especial, em sala cheia de bustos, de estátuas e de retratos de grandes
homens. 



Dizem que,  ao  fundo da sala,  como principal  ornamento,  haverá  um
grupo em mármore de Abeilard e Heloísa. Heloísa chorando sobre as ruínas das
suas  esperanças,  e  Abeilard,  depois  do  suplício  célebre,  com  uma  cara
desconsolada  de  quem  não  é  capaz  de  reconstruir  nem de  restaurar  essas
esperanças.

Muito edificante, muito moral e muito adequado às cerimônias que se
celebrarão na sala.

***
Não se realizou ontem o 1–  Concerto Popular,  por ter adoecido um

músico dos que fazem parte da grande orquestra regida pelo maestro Domingos
Machado. Apenas a 17 se realizará o concerto.

***
Henrique Bernardelli, nosso querido e grande pintor, que enfermara de

febre amarela, está quase restabelecido. Desta coluna, no meio da fileira em que
se peleja, - parabéns à Arte e ao Brasil.

***
O Tempo noticia que a repartição da polícia contratou o fornecimento

dos almoços e jantares para os presos recolhidos ao xadrez,  - aqueles a 160 rs e
estes a 300 rs, cada um.

Digam depois que o governo não cuida do bem estar da gente e não trata
de acabar com a carestia dos gêneros alimentícios!

De que é que se queixa a oposição? De várias cousas e, entre elas, da
carestia dos gêneros ... E o que faz o governo? Prende a oposição, e manda-lhe
dar almoço por 160 rs e jantar por 300 rs. 

E, depois disso, depois dessa prova de generosidade do governo, não sei
como  O Tempo ainda tem a impertinência  de vir  declarar  que efetivamente
comprou debêntures, e que efetivamente passou para a oposição. 

***
Mando o governo dizer, por alguns jornais: “O nome do superintendente

nomeado para a Quinta da Boa Vista é João Serzedello  Corrêa,  e não João
Antonio Serzedello Corrêa, como foi publicado”.

Sabei-o, ó jornais! sabei-o, ó povos! sabei-o, ó universo! Ele não é João
Antonio Serzedello Corrêa! ele é João Serzedello Corrêa! porque, se em vez de
João, ele fosse João Antonio, ele não seria o legítimo, o verdadeiro irmão do sr.
Innocencio Serzedello Corrêa, que é ministro, que gosta de seus irmãos, e que,
logo ao entrar para o ministério, tratou de empregar o irmão. Aí estão o que é
preciso saber; aí está o que é preciso declarar, aí está o que é preciso que fique
estabelecido!

Ele  é  irmão,  ele  é  João,  e  como irmão  e como João,  é  ele  que foi
nomeado. Decorem-lhe o nome os pagadores do Tesouro, e invejem-lhe aqueles
que, ao nascer, não tiveram a glória de ser irmãos de ministros e de receber o
venturoso nome de Joao!

Pierrot   





ANEXO VII. O ESTADO DE S. PAULO

O Estado de S. Paulo, 07/10/1897
Diário do Rio – 3 de outubro
Logo de manhã, - bela e radiosa manhã de domingo – ouço o barulho de

uma guizalhada festiva e vejo passar, ao trope de duas parelhas apendoadas de
fitões e flores, - uma larga carroça tranformada em mail-coach, transportando
homens e mulheres, numa vozeria jovial. Viva Deus! É hoje o dia da Penha! Já
aí vai, por essas estradas que levam à ermida branca, um terço da população
carioca, talvez impelido pela fé, mas impelido também pelo amor do folguedo e
do regabofe ao ar livre, com muito vinho e muita carne, e provavelmente com
algumas  rixas.  E  por  todo esse  alegre  dia  de  domingo  ferverá  na  Penha o
pagode, e, sentados à vontade na relva, esvaziando os grandes chifres pejados
da virgem, os romeiros,  em ranchos barulhentos, celebrarão a festa daquela boa
e condescendente Senhora que parece a padroeira dos amigos de Baco. E, logo
mais,  às  seis  da  tarde,  desabarão,  sobre  o  seio  da  cidade,  os  carros  já
desmantelados,  trazendo  de  volta  da  romaria  a  multidão  dos  crentes,  já
carregando a custo os odres vazios, já com as gargantas roucas de tanto cantar,
já com os violões arrebentados, já com as pernas trôpegas e fracas.

O quadro, convenho, não é edificante: mas é alegre. E isso basta: nos
tempos que correm, tão despidos de alegria, quem terá a coragem de condenar
essa clássica festa popular, tão genuinamente popular? O que se pode dizer é
que a festa é apenas um pretexto para mofas sem par... Mas, que tem isso?

O mesmo Papa Leão XIII, aquele puro espírito exilado na terra  - mais
leve, mais transparente do que a hóstia que é diariamente consagrada na Capela
Sistina – escreveu há pouco um poema sobre a frugalidade: e, nesse poema, não
condenou o uso do bom vinho.  Cristo também não se negou,  nas bodas de
Canãa, a  tocar  com seus lábios  divinos  a  taça em que fervia  o bom vinho
romano. Que muito é, pois, que a gente rude da cidade, penando todo ano no
trabalho  e  no  desgosto,  abuse,  no  dia  da  Senhora  da Penha,  das  libações
repetidas? O espetáculo  não é edificante, mas é alegre.

Lá vão eles, os devotos felizes, cantando e bebendo, enchendo de mais
alegria ainda a alegre manhã de domingo... E, pelo menos, no dia de hoje, não
se lembrarão os nobres de que a carne seca está [*ilegível*] quarto úmido, na
mais infecta das estalagens, custa cinquenta mil réis por mês... Há quem possa
condenar a festa que dá aos pobres a ilusão da felicidade, sufocando por doze
horas a fio a recordação de todas as amarguras da vida?

O.B.

O Estado de S. Paulo, 11/11/1897
Diário do Rio – 9 de novembro de 97



No alto das Paineiras...
Oh! Ficar assim, aqui, para todo o sempre, vendo lá embaixo, estendida

à beira da água ou descendo as colinas, com a casaria branca se destacando do
fundo verde da vegetação, - a suja e amada cidade de S. Sebatião!... Do seio do
mar  saltam vultos negros de rochedo,  há navios que entram,  há navios que
saem, - tão pequeninos, que a vista mal os percebe, como gaivotas, na imensa
extensão das águas calmas, orladas de uma estreita fita de prata, desenham-se as
praias  côncavas  ou  convexas,  nítidas,  caprichosamente  recortadas;  do  largo
tabuleiro da parte edificada, destacam-se e sobem, finas e brancas, na doce luz
da tarde, as torres das igrejas;  em sulcos emaranhados, confusos,  unindo-se,
separando-se, cruzando-se, cortando-se, aparecem as ruas da velha urbs; e um
infinito  silêncio  solene  parece  estar  reinando  lá  embaixo:  o  ouvido  apenas
escuta,  aqui  o farfalhar  do vento,  nas árvores,  que estão  perto,  -  e,  na sua
imobilidade e na sua mudez, a cidade parece morta...

Mas,  não:  fixando  bem  o  olhar,  vê-se,  nas  ruas  mais largas,  um
pontosinho  negro  que  se  move:  é  um bonde...  Lá  vem outro  agora...  mais
outro...  ainda  outro...  E  a  gente  sorri,  pensando  que  aquelas  caixinhas  de
alfinetes,  que  se  arrastam  lá  embaixo,  estão  cheias de  uma  multidão  que
conversa, que discute, que se apaixona, que briga, que faz e desfaz boatos, que
amarra e desamarra intrigas... E a gente se lembra, com uma indizível delícia, de
que não está ouvindo o que por lá se diz, - nem as calúnias dos vadios, nem os
motejos  dos  irônicos,  nem  as  bravatas  dos  arrogantes,  nem  as  insinuações
covardes  dos tímidos...  E lembra-se ainda,  de que,  vistas  de perto,  aquelas
casinhas  são  sujas;  e  de  que  aquelas  praias,  tão  bem  desenhadas,  são  na
realidade uma sucessão de atoleiros; e de que aquela orla clara de espumas é um
torvelinho de cisco,  de  limo e de algas  podres;  e  de que aquelas  ruas são
esburacadas e imundas; e de que ali  embaixo medra uma politicagem que é
capaz de ir até o assassinato...

Ah! Como seria bom poder ficar aqui, para todo o sempre, em sossego! 
O.B. 

O Estado de S. Paulo, 11/02/1898
Diário do Rio –  7 de fevereiro de 1898
Por uma soalheira bárbara, abalei para Cidade Nova, para aquele bairro

– formigueiro...  Tinha de procurar alguém, e, resignando-me ao risco de cair
fulminado por uma insolação, lá me fui arrastando pelas ruas estreitas de S.
Diogo,  atravancadas de bondes e caminhões,  ladeada de casas baixas,  sujas,
cheias de gente pobre.

E buscava eu a casa do meu Homem, quando, de um beco, surgiu um
homem barbado e baixo, com um sorriso na boca desdentada, e misteriosamente
me ofereceu alguma coisa, com o mistério e a cautela com que nas ruas de Paris
os camelots da pornografia oferecem as suas obscenas cartas transparentes: 

- Quer fazer uma fezinha no macaco ou no jacaré?



Compreendi então que o sujeito barbado e baixo era um  book-maker.
Um book-maker! A que via eu reduzida essa poderosa entidade que ainda há
bem  pouco  tempo,  orgulhosamente  e  insolentemente,  pompeava  na  rua  do
Ouvidor, em escritórios de luxo, vendendo ao sol meridiano a sua mercadoria de
azar!

Apedrejados nas praças públicas, refugiaram-se os primeiros cristãos nas
catacumbas de Roma: e era nesses antros apartados e escuros que os noviços
iam, pela calada da noite, cautamente, disfarçando a própria sombra, praticar a
doutrina condenada. Assim também, aperreados pela polícia na rua do Ouvidor,
os book-maker buscaram as travessas da Cidade Nova...

O bicho, até então, fora uma espécie de mulher legítima que o jogador
amava aos olhos de Deus e dos homens, sem véus e sem escrúpulos.

Depois da perseguição, já não se trata de uma mulher legítima. Trata-se
de uma pecadora, senhora de todas as baixas seduções e de todos os requintes
do vício, - a quem a gente não se atreve a dar o braço na rua, mas a quem vai
procurar disfarçadamente, no fundo de um beco lôbrego, - para de lá sair com
ela,  escondida,  perto  do  coração,  sentindo-a  ansiar e  palpitar,  cheia  de
promessas...

O.B.

O Estado de S. Paulo, 17/05/1898
Diário do Rio –  14 de maio de 1898
Isto volta periodicamente¸ como um acesso de febre palustre: de mês em

mês, algumas almas assustadiças suspendem as suas preocupações de toda a
espécie, para só pasmarem, epilépticas de ódio e álgidas de horror, diante do
monstro do jogo.  E começa  então o coro  das imprecações.  Mas,  passado o
acesso, tudo volta ao antigo estado, e a paz do Senhor cai de novo sobre os
tabernáculos da batota. 

Ora bem! é tempo de acabar com isso! Se Jeová nos ensinasse o segredo
das chuvas que conflagraram Gomorra; se Júpiter nos emprestasse os raios que
lhe forja o condescendente Hefesto; se Arquimedes nos revelasse a natureza dos
seus espelhos ustórios; - providos de todas essas máquinas de destruição, nada
poderíamos contra o jogo que a vida deste povo, que é a sua alma, o seu sangue,
a sua moral, a sua religião...

Por que, pois, insistir numa campanha improfícua e ridícula?  Todo o
segredo  de  boa  política  consiste  em  explorar  em  proveito  próprio  as
calamidades que se não podem evitar. Não podemos matar o jogo? Utilizemo-
lo. Não há em França um ministério dos cultos? criemos aqui um ministério do
jogo...  Transformemo-lo, de crime em instituição,  de fonte de desgostos em
fonte  de  progresso.  Que  cem  particulares  deixem  de  chamar  para  as  suas
algibeiras o rendimento fabuloso que dá a exploração da tolice do povo. Plante-
se  no  seio  da  cidade  uma  batota  lega,  um Mônaco  do  Estado,  mantido  e
administrado por ele; e que ao menos, com a renda do vício, se possam dar aos



viciosos governo sábio, socorros e escolas, saúde e prazer,  jardins e alegria.
Pode ser imoral a idéia, - mas quase tudo é imoral no mundo. E, em todo caso,
nada é mais imoral  do que o procedimento de uma polícia que está sempre
fingindo combater o jogo, - e cuja ação serve apenas para lhe dar vida maior. O
Conselho Municipal, despeja sobre a cidade loterias sobre loterias: por que não
há de, com a mesma coragem com que explora as máquinas Fichet, explorar as
roletas e as bancas de lansquenet:? Estabeleça-se o Monte Carlo municipal, com
luxo e conforto: e o book-maker, mudado de semeador de males em auxiliar da
Ordem e do Progresso, fique sendo um funcionário público, digno e respeitado!

O.B.

O Estado de S. Paulo, 08/06/1898
Diário do Rio – 6 de junho de 1898
Não! palavra de honra, que nunca esta derradeira conquista do jogo dos

bichos havia entrado no rol das minhas previsões. Sabíamos bem que todos os
armazéns  eram  sucursais  da  zoologia  do  vício,  -  onde  as  mães  de  família
mandavam diariamente comprar de par com a carne seca e a o feijão, a poule no
macaco ou no avestruz; sabíamos ainda que, em todas as repartições públicas,
os funcionários assim que assinavam o ponto, corriam a prover-se de palpites, a
1$000 cada um, com um colega especialmente pago pelo Estado para exercer as
funções de book-maker; sabíamos mais que, mesmo nos asilos de mendicidade,
os bicheiros tinham entrada livre e proveitosa... Mas não estava completa a série
maravilhosa das conquistas do vício. 

Há  dias,  o  capitão  Pinheiro,  delegado  da  10ª  circunscrição,  entrou
repentinamente  em um colégio,  a  hora  das aulas,  e  encontrou  professora  e
alunos entregues com delícia à prática do jogo dos bichos. Ó assombro! Que
coisa ainda teremos que ver, nestas amenas épocas? 

Imaginai  a cena! A sala, vasta e clara,  inundada do sol do meio-dia,
cheia da meninada trafega; sobre as carteiras, os livros fechados; a um canto, o
globo  geográfico  abandonado;  nas  paredes,  o  quadros de  lição  de  coisas
esquecidos; no alto do estrado, o professor e a professora, ambos de óculos,
ambos de graves, interrogando os pequenos:

- Menino Aurélio! veja se adivinha que bicho vai dar hoje...
- O peru pelo antigo, o macaco pelo moderno, o elefante pelo salteado!
- Em que se baseia o menino para avanças essas proposições? 
- Seu Manoel da venda me disse...
- E qual é a sua opinião, menino Thomaz?
- Meu tio me disse que hoje vai dar o avestruz que não dá há muito

tempo...
- Bem! aqui não acreditamos em palpites! vendemos tudo! quem quiser

apareça!  temos inteiros  e  frações!  Vendemos combinações para  o  Agave,  e
acumulações do Boliche!



E,  logo,  os  meninos,  ansiosos e entusiasmados,  correndo ao estrado,
comprando poules, - e, o professor e a professora, sempre de óculos e sempre
graves, numerando os bilhetes, distribuindo-os, encaixando os níqueis e as notas
de dez tostões dos alunos!...

É  assombroso!  Aqui  tendes  um  professor  e  uma  professora,  que,
convencidos ainda de que sem jogo o Brasil  desapareceria  da face da terra,
procuram desde já  recrutar e formar apóstolos para o Exército Salvador!

O  delegado,  dizem as  folhas,  multou  o  professor:  e, como  ele  não
quisesse pagar a multa, mandou-o dormir na Detenção... Assim se estraga um
homem!  assim  se  combatem  os  esforços  empregados  por um homem para
engrandecer a Pátria e robustecer o civismo dos cidadãos!

O.B.

O Estado de S. Paulo, 28/06/1898
Diário do Rio – 26 de junho de 1898
Ontem,  um amigo  levou-me ao  Jardim Zoológico:  fomos fazer  uma

visita  ao  novo leão que lá  está,  -  hóspede nobre que bem merece  todas as
considerações. 

Havia muito tempo que os meus olhos não viam o zoológico. Fui achá-lo
animado e festivo, como nos belos tempos em que, graças ao carinho de um
barão hoje falecido, nele se começou a cultivar  a semente rara do jogo  dos
bichos...  Junto  aos  canteiros,  homens  atarefados vendiam refrescos gelados.
Sobre a relva, comiam-se empadinhas, num convescote pacífico. Fui ver o leão,
saudei-o, dei  a volta na gaiola dos macacos,  tive  uma entrevista  curta com
onças, disse adeus ao jacaré, admirei os viados, e sentei-me à sombra, fumando,
e ... abençoando o jogo.

Abençoado jogo, sim, porque se hoje há ali animais que têm comida e
ventura, - devem-nas ao jogo... Todos os dias trabalham ali um frontão e um
boliche e é graças a isso que o leão tem diariamente a sua farta provisão de
carne crua,  e  que os macacos também diariamente recebem a sua saborosa
penca de bananas. 

Quando a polícia, ardendo em zelo, proibiu há alguns anos, o jogo no
zoológico, começou a desenrolar-se ali uma tragédia dolorosa. Foi a tragédia do
fim de um mundo, em todo o seu horror. Sem jogo, não havia dinheiro; sem
dinheiro, não havia alfafa, nem milho, nem alpiste, nem farelo. E o jardim se
encheu daquele choro e ranger de dentes, de que fala a Bíblia. O choro era a
humilde manifestação do pesar dos macacos e das aves; o ranger de dentes era a
colérica e formidável lamentação dos tigres e das onças. E o que mais doía era
ver os macacos, magros, pelados, com lágrimas humanas nos olhos, coçando
desesperadamente o cocxi, guinchando a sua fome e a sua tortura... 

Agora, que belo! tem os bichos comida farta, e, o que mais é, sossego.
Sossego completo, absoluto, inefável! 



Os animais estão livres da curiosidade e das importunações do povo, que
não  arreda  pé  do  frontão  e  do  boliche,  acompanhando as  peripécias
comovedoras das partidas de pelota e bola. 

E tranquilos, de bandulho cheio e alma serena, contemplando em êxtase
o  esplendor  da  natureza,  os  bichos  dormitam  calmamente  numa  beatitude
invejável.

Abençoado seja o jogo!


