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Eu fui fazer
Um samba em homenagem
À nata da malandragem
Que conheço de outros carnavais
Eu fui à Lapa
E perdi a viagem
Que aquela tal malandragem
Não existe mais...

Ópera do Malandro
Chico Buarque de Hollanda
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RESUMO

A pesquisa verifica se João Antônio visa resgatar um mundo boêmio que 
não mais existe ou denuncia a metamorfose do malandro em bandido. 
Para tanto, elege como objetivo fundamental analisar como os contos 
joãoantonianos resgatam a luta dos suburbanos pela sobrevivência e 
denunciam o processo de reurbanização que segrega os subúrbios, além 
de examinar como ocorre o choque entre esferas desprezadas e classes 
abastadas dos grandes centros urbanos. Como objetivos secundários, 
o estudo examina o posicionamento desse escritor frente à literatura 
brasileira de seu tempo, plena de modismos e beletrismos, e os recur-
sos estilísticos usados pelo contista para elevar a linguagem coloquial 
e a gíria ao nível literário. Busca, também, apontar os principais aspec-
tos da evolução das cidades e o surgimento dos subúrbios, para veri-
ficar como a produção literária brasileira reagiu a essa evolução, bem 
como o processo de degradação dos subúrbios de Rio de Janeiro e São 
Paulo impacta sobre o cotidiano de suas populações. Outra proposta 
da pesquisa é a discussão da importância dos espaços na ficção joão-
antoniana: bairros, ruas, salões de sinuca e cabarés, enquanto cenários 
para o desenvolvimento de conflitos entre os personagens malandros, 
personagens não malandros (“otários”) e personagens de classe média e 
alta (“bacanos”), além do uso de bares e botecos no cultivo de tradições 
populares como as rodas de choro e de samba de origem; do uso das ruas 
para prática da prostituição, do engraxar sapatos e das pequenas contra-
venções. Nessas ruas ocorre, ainda, o contato entre diferentes classes 
sociais, com seus conflitos e momentos de liberdade e reflexão. Propõe, 
ainda, verificar a aplicabilidade de termos como “malandro”, “marginal” 
e “bandido” e como a distorção de seu significado afeta a compreensão 
da ficção literária de João Antônio. Por fim, objetiva-se constatar se os 
personagens do escritor possuem, pelo menos em tese, o germe da vio-
lência e da criminalidade encontradas na “Dialética da marginalidade”. 
Para alcançar tais propostas, o estudo faz uma apreciação benjaminiana 
da obra de Baudelaire, especialmente seus ensaios vinculados ao tema 
da grande cidade e da modernidade. Conclui-se que a degradação dos 
subúrbios pelo processo de urbanização moderna degrada, ao mesmo 
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tempo, o espaço vital do malandro, forçando-o a escolher entre aban-
donar a malandragem e tornar-se um otário; transformar-se em bandido 
de crime organizado ou desaparecer de cena, limitando-se a viver pre-
cariamente de pequenos golpes e contravenções, sem possibilidade de 
almejar voos maiores.

Palavras-chave: Espaço urbano. João Antônio. Malandragem. Margina-
lidade. Modernidade. Subúrbio.
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ABSTRACT

The research verifies if João Antônio tries to rescue a bohemian world that 
no longer exists or denounces the metamorphosis of the “malandro” into 
a bandit. So, it elects, as main objective, to analyze how João Antônio’s 
short stories rescue the fight of suburban people for survival and denoun-
ces urbanization process which segregates suburban places, and examines 
how occurs conflicts between “despised spheres” and wealthy classes from 
great urban centers. As secondary goals, this study examine this writer’s 
positioning concerning brazilian literature of his time, plenty of “modis-
mos” and “beletrismos”, and stylistics resources used by this short stories’ 
writer to enhance colloquial language and slang to a literary level. Research 
also tries to point main aspects of cities’ evolution and rising of suburbs to 
verify how brazilian literary production reacted to such evolution, as well as 
degradation process of Rio de Janeiro’s and São Paulo’s impacts over these 
populations’ routine. Another proposition of this research is a discussion 
about the importance of space into João Antônio’s fiction: neighborhoods, 
streets, pool houses and cabarets while sceneries for development of con-
flicts between “malandros” characters, not “malandros” characters and cha-
racters from high and media classes, besides the use of bars and pubs to cul-
tivate popular traditions as gatherings of “choro” and pure “samba”; the use 
of streets for practice of hooking, shoe-shining and scams. In these streets 
also occurs contact between different social classes, with their conflicts and 
moments of freedom and reflection. It’s proposed, yet, to verify the appli-
cability of terms such as “malandro”, “marginal” and “bandit” and how the 
distortion of their meaning affects comprehension of João Antônio’s lite-
rary fiction. Finally, the study tries to verify if writer’s characters, presents, 
in thesis, the germen of violence and criminality described in “Dialética da 
marginalidade”. As a way to reach such proposals, study does a benjami-
nian appreciation of Baudelaire’s works, specially his essays linked to the 
theme of big city and modernity. It concludes that degradation of suburbs 
by modern urban process also degrades “malandro”’s vital space, forcing 
him to choose between gave up the life of a “malandro”, become a bandit of 
organized crime or just get out of scene, limiting his life to survive of little 
scams and illegal acts, without possibility of dreaming higher.

Keywords: Urban space. João Antônio. “Malandragem”. Marginality. 
Modernity. Suburb.
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INTRODUÇÃO

O século XIX revelou-se uma época de grandes transformações cien-
tíficas e tecnológicas proporcionadas pela Revolução Industrial, bem como 
de mudanças sociais e políticas que produziram uma nova ordem mundial, 
onde regimes democráticos e republicanos substituíam, paulatinamente, as 
ruínas do Antigo Regime europeu, monárquico e absolutista. Países emi-
nentemente agrícolas ascendem ao status de nação industrializada, provo-
cando um êxodo rural sem precedentes, pois os camponeses, expulsos de 
suas terras, chegam aos centros urbanos, em busca de trabalho. O inchaço 
das cidades aumenta os problemas urbanos: falta de transporte coletivo de 
massa, moradias, oferta de trabalho, além do aumento da violência.

O século XX herdou todos esses problemas. No Brasil, a tensão e a 
inquietude política e social ameaçam os grandes centros urbanos; as popu-
lações aumentam exponencialmente, revelando a precariedade da infraes-
trutura urbana. As contradições do processo de urbanização moderna se 
tornaram fonte de inspiração do mundo literário. Este busca denunciar a 
crueldade e injustiça do tratamento dispensado à parcela pobre da popu-
lação das metrópoles. Severas críticas aos paradoxos da modernidade, se 
fazem ouvir.

A denúncia da cidade como espaço fomentador do isolamento e 
alienação do indivíduo tem sido tema recorrente na literatura brasileira 
contemporânea. O escritor João Antônio retratou a vida e os percalços da 
população suburbana, enfocando o mundo boêmio de São Paulo e Rio de 
Janeiro. O escritor se propunha “dar voz” a seus personagens para que 
estes refletissem as histórias de vida, as alegrias e dramas dos moradores 
dos subúrbios frente aos contrastes da modernidade.

A importância de João Antônio para a representação e interpreta-
ção da experiência urbana contemporânea se deve ao fato de sua ficção, ao 
situar seus personagens em espaços urbanos metropolitanos considerados 
símbolos da modernização brasileira, no caso, São Paulo e Rio de Janeiro, 
contribuir para a dessacralização do mito dessas metrópoles como espa-
ços potencializadores de futuro e emancipação material e humana. Seus 
personagens emergem dos estratos mais baixos da sociedade, constituindo 
uma massa amorfa e indefinida a que o escritor denomina, genericamente, 
“merdunchos”: prostitutas, jogadores de sinuca, leões-de-chácara, engra-
xates, pedintes e, sobretudo, os malandros boêmios.
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Os personagens de João Antônio acalentam projetos pessoais ou 
buscam sentido para suas existências, mas raramente conseguem reali-
zá-los, pois a cidade se revela um espaço que nega a eles a possibilidade 
de ascensão social e crescimento individual. Acossados pela implacabi-
lidade do processo de urbanização moderna, alguns personagens reagem 
adotando uma atitude de alienação e fuga da realidade, refugiando-se 
em um suposto mundo melhor, localizado em algum ponto do passado. 
Outros, todavia, caem nas malhas da autocomiseração, enclausurando-se 
na interioridade melancólica e estéril. Apesar de servir temporariamente 
como proteção contra um mundo urbano dominado pelo exacerbamento 
da impessoalidade e do pragmatismo, estas atitudes acabam por torná-los 
conformados, afastando-os do relacionamento com os demais habitantes 
da urbe, perpetuando a situação caótica em que se encontram.

João Antônio (1937/1996), de origem humilde, nasceu e se criou 
em subúrbios como o Beco da Onça, na Vila Pompéia, ou Morro da 
Geada, nas imediações de Presidente Altino, em São Paulo. Na juven-
tude, frequentou rodas da boêmia e salões de sinuca, onde travou amizade 
com intelectuais boêmios. Essa experiência de vida forneceu inspiração 
para seus projetos literários. Suas narrativas têm como temática central a 
crueza da malandragem boêmia, da vadiagem, do abandono, e da sobrevi-
vência no cotidiano dos subúrbios. Por volta de 1965, o escritor se trans-
fere definitivamente para o Rio de Janeiro, onde passa a exercer a profis-
são de jornalista, ascendendo à classe média. No Rio, entra em contato 
com a produção literária de Lima Barreto, de quem passa a ser admirador 
confesso, declarando-se herdeiro literário do escritor carioca. A influên-
cia barretiana reforça sua opção em favor dos marginais, cujas histórias 
povoam sua criação literária. Nos contos ambientados em São Paulo 
destacam-se os jogadores de sinuca. Naqueles que têm como ambiente 
a capital carioca, entram em cena os leões de chácara, os pederastas e as 
prostitutas, revelando a realidade sórdida e sombria das boates decadentes 
da Lapa carioca e de Copacabana.

Pensar a literatura pela ótica dos habitantes do subúrbio acarreta 
uma melhor compreensão do submundo do indivíduo e de suas estratégias 
de sobrevivência no âmbito do tecido urbano. Para alcançar esse nível de 
compreensão escolho, como ferramenta de leitura, o gênero conto, em 
conformidade com a premissa esposada por Antônio Candido, para quem 
esse gênero configura uma penetração do real devido às técnicas renova-
doras que emprega, constituindo, assim, uma inovadora vertente da fic-
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ção brasileira contemporânea. O conto é um gênero narrativo em que o 
ficcionista procura retratar os aspectos do cotidiano em todos os níveis da 
realidade. Para tanto, emprega linguagem despojada; uma escrita dotada 
de ritmo peculiar que aborda, de maneira brutal, o universo do crime, da 
prostituição e da exclusão social. Nas palavras do crítico, uma espécie 
de ultra-realismo que avança “as fronteiras da literatura no rumo duma 
espécie de notícia crua da vida”.1

Para desenvolver a leitura dessa pesquisa, consideramos um corpus 
de 19 contos, os quais abarcam, aproximadamente, as três décadas mais 
relevantes da produção ficcional de João Antônio. As narrativas integram 
os seguintes livros, publicados entre 1963 e 1986: Malagueta, Perus e 
Bacanaço (1963), Leão-de-chácara (1975); Malhação do Judas carioca 
(1975); Casa de loucos (1976); Lambões de caçarola (trabalhadores do 
Brasil!) (1977); Ô Copacabana! (1978); Dedo-duro (1982) e Abraçado 
ao meu rancor (1986).

O recorte do corpus justifica-se por pertencer a um gênero literário 
brasileiro que descortina a realidade das metrópoles a partir de um ponto 
de vista pouco explorado até então: o daqueles que se encontram nos 
degraus mais baixos da sociedade brasileira. Os contos apresentam uma 
crítica ácida a uma elite decadente que menospreza e oprime os que estão 
localizados abaixo dela na escala social. As narrativas permitem o estudo 
do universo complexo da boêmia paulistana e carioca, onde pontificam 
tipos como os malandros, “otários”, prostitutas, cafetões e criminosos 
que perambulam pelas ruas, salões de sinuca, cabarés e prostíbulos dos 
subúrbios e centros metropolitanos. O exame detalhado desse universo 
apresenta ao leitor crítico um panorama preciso e contundente de uma 
determinada realidade socioeconômica e ideológica de nosso país, abor-
dado pelo viés da ficção literária.

A seguinte questão motivou a presente pesquisa: “a narrativa fic-
cional joãoantoniana das aventuras e desventuras dos malandros boêmios 
dos subúrbios de Rio e São Paulo visa resgatar um mundo boêmio que 
não mais existe, ou visa denunciar a metamorfose do malandro român-
tico em bandido de crime organizado, pervertendo o antigo conceito de 
malandragem?”

Para encontrar respostas a esta pergunta, defini, como objetivo fun-
damental: analisar como o escritor João Antônio busca, em seus contos, 

1 CANDIDO, Antonio. A nova narrativa. In: ______ A educação pela noite e outros ensaios. 
3. ed. São Paulo: Ática, 2000, p. 211.
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resgatar as histórias de vida dos cidadãos suburbanos na luta pela sim-
ples sobrevivência, enquanto denuncia a crueldade do processo de reur-
banização que segrega e deteriora as condições dos subúrbios das duas 
metrópoles e, simultaneamente, examinar como as esferas desprezadas 
das sociedades urbanas entram em conflito com as classes abastadas dos 
centros metropolitanos privilegiados.

O fio condutor desta pesquisa será a apreciação benjaminiana da 
obra de Baudelaire, em especial alguns de seus ensaios mais diretamente 
vinculados ao tema da grande cidade e da modernidade. Destacam-se a 
obra Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo, em especial 
o ensaio “A Paris do Segundo Império em Baudelaire” e a obra benja-
miniana inacabada Passagens. No ensaio, Benjamin faz uma leitura dos 
poemas da seção “Quadros parisienses”, de As flores do mal, expondo a 
visão que Baudelaire fazia da Paris do Segundo Império, uma cidade em 
pleno processo de urbanização, sujeita a reduzir-se a ruínas e escombros, 
face à incompatibilidade existente entre a modernidade e a vida humana. 
Em Passagens, Benjamin apresenta uma constelação de fragmentos que 
apontam para a possibilidade de um novo e original método historiográ-
fico, calcado nas imagens dialéticas do passado que influenciam e se fun-
dem ao presente, ao “agora da cognoscibilidade”. A obra se destaca por 
sua singularíssima estrutura e pelo convite que estende ao leitor no sen-
tido de realizar uma reflexão sobre os temas expostos em seus arquivos. 
Seus fichários instigam a pensarmos a vida nas cidades contemporâneas, 
como, no caso deste estudo, nas megacidades de Rio de Janeiro e São 
Paulo.

O ensaio “A metrópole e a vida mental”, de Georg Simmel, fornece 
uma base teórica para a elaboração da pesquisa, no que diz respeito aos 
aspectos sociológicos da modernidade. O estudo também encontra apoio 
em Fisiognomia da metrópole moderna, de Willi Bolle, por transpor para 
a realidade das metrópoles do Terceiro Mundo as imagens benjaminianas 
das cidades grandes e do choque da experiência urbana caótica. Outras 
duas obras que contribuem para a sustentação teórica do estudo são: 
Tudo que é sólido desmancha no ar, de Marshall Berman, com sua visão 
moderna da investigação do espírito da sociedade e da cultura dos séculos 
XIX e XX, e Literatura como missão, de Nicolau Sevcenko, utilizada na 
análise das questões sociológicas do tema eleito para estudo.

A pesquisa será dividida em seis capítulos. No primeiro, busco 
demonstrar o posicionamento de João Antônio frente à literatura brasi-
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leira de seu tempo, a qual, em sua concepção, preocupava-se somente 
com modismos e beletrismos, ao invés de refletir o cotidiano da vida bra-
sileira. Igualmente abordo a questão dos recursos estilísticos empregados 
pelo escritor para elevar a linguagem coloquial e a gíria ao nível literário, 
com o intuito de extrair e expor a essência do submundo urbano.

No segundo capítulo, após apontar os principais aspectos da evo-
lução das cidades e surgimento dos subúrbios, verifico como a produção 
literária brasileira reagiu a essa evolução, especialmente a partir do século 
XIX, quando escritores como Manuel Antônio de Almeida retrataram as 
classes periféricas, na contramão da tendência literária da época, em que 
os romancistas preferiam abordar as elites e seus ambientes. Com a che-
gada do século XX, grande número de escritores se preocupou em abor-
dar a questão do distanciamento entre centro e periferia. O aumento do 
abismo socioeconômico entre estes dois espaços urbanos levou ao cresci-
mento do conflito de interesses entre as elites e as populações marginali-
zadas, com o tema passando a figurar com destaque na produção literária 
que se preocupava com a denúncia social.

A base para a elaboração do terceiro e do quarto capítulos ocorreu 
a partir da análise das narrativas joãoantonianas, que demonstra como o 
mencionado conflito de interesses entre classes sociais acarreta uma série 
de problemas para os personagens suburbanos, como falta de transportes, 
moradias precárias, falta ou escassez de trabalho e aumento da violência. 
A análise demonstra, também, o fracasso das autoridades em solucionar 
esses problemas por meio da implantação da necessária infraestrutura 
urbana, o que leva os conflitos entre as diversas camadas da sociedade a 
se tornarem constantes.

No quinto capítulo, discuto a importância dos espaços na obra 
do escritor: bairros, ruas, prostíbulos, salões de sinuca e cabarés, entre 
outros, funcionam, principalmente, como cenário para o desenvolvimento 
de confrontos entre os personagens malandros, personagens não malan-
dros (“otários”) e personagens “bacanos”, isto é, os mais favorecidos eco-
nômica e socialmente que chegam ao subúrbio vindos do centro da cidade 
e dos bairros nobres em busca de emoção, sexo e diversão. Alguns desses 
espaços se prestam, também, a outras funções igualmente importantes, 
como é o caso dos bares e botecos que favorecem o cultivo de tradições 
populares como as rodas de choro e de samba de origem. As ruas, por 
sua vez, são o espaço por excelência para a prática de “virações” como o 
trottoir, o engraxar sapatos e pequenas contravenções, como o  comércio 
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de quantidades não significativas de maconha. As ruas proporcionam, 
ainda, a possibilidade da ocorrência de contato entre as diferentes clas-
ses sociais, o que, além dos possíveis conflitos, também pode fornecer 
momentos de liberdade e reflexão.

No capítulo final, examino as concepções sobre termos como 
“bandido”, “marginal” e “malandro” e as implicações que derivam da 
distorção do significado destes vocábulos para a compreensão da ficção 
literária de João Antônio. Ao perceber como a crescente preocupação com 
o aumento da violência urbana no Brasil tem se refletido na ficção lite-
rária, examino as características dos personagens de João Antônio para 
verificar se estes possuíam, pelo menos em tese, o germe da violência e 
da criminalidade encontradas na “Dialética da marginalidade”. 
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CAPíTULO I 
JOÃO ANTÔNIO: REPRESENTANTE 

DAS VOzES SUBURBANAS 

Antonio Candido definiu a Literatura Brasileira como interessada 
e voltada “para a construção duma cultura válida no país”.1 Para ele, tanto 
a literatura brasileira, como as latino-americanas, são marcadas por uma 
preocupação com a formação da identidade nacional, traço que as distin-
gue da “velha” literatura européia. Os escritores brasileiros de orientação 
neoclássica preocuparam-se em equiparar a nossa literatura aos padrões 
europeus. No entanto, o que se acentuou após a Independência do Brasil 
foi “considerar a atividade literária como parte do esforço de constru-
ção do país livre, em cumprimento a um programa, bem cedo estabele-
cido, que visava a diferenciação e particularização dos temas e modos de 
exprimi-los”.2 Em outras palavras, o crítico apontava para a necessidade 
de uma “tomada de consciência” dos escritores no sentido de escrever 
uma proposta literária engajada, com vistas a destacar a importância de se 
retratar a “realidade brasileira”.

Cem anos depois, semelhante consciência da necessidade de retra-
tar a realidade do país se revelou uma das maiores preocupações do escri-
tor João Antônio. Segundo ele, a literatura precisa estar ligada à realidade 
do que ele denominava como sendo o “povo”, e mostrar não apenas o 
potencial e qualidades deste, como também suas fragilidades, problemas 
e deficiências, produzindo o que poderia ser chamada de uma verdadeira 
“radiografia” da vida da população brasileira. Isto é o que, para o contista 
paulistano, se pode chamar de autêntica literatura.

O próprio escritor dá o exemplo, colocando-se ao lado daquela 
parcela da população menos conhecida, que pouco frequenta os meios de 
comunicação de massa, a não ser nas frias estatísticas sobre problemas 
de transportes coletivos, saneamento, moradia e violência. Para denun-
ciar a opressão sofrida por esta parcela marginalizada da sociedade, rele-
gada, principalmente, aos subúrbios de São Paulo e Rio de Janeiro, João 
Antônio se preocupou, desde sua estreia, em retratar, em seus contos, 
contos-reportagem e ensaios, a realidade da vida dos malandros subur-

1 CANDIDO, Antonio. A formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 4. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1975, v. 1, p. 18.

2 Ibid., p. 28.
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banos, com suas pequenas contravenções, seu particular código de honra 
e uso de gírias, bem como descrições do cotidiano das pessoas humildes 
dos subúrbios.

Para João Antônio, uma verdadeira literatura brasileira neces-
sita comprometer-se, engajar-se na busca da realidade, dos elementos 
que realmente fazem parte da vida da população. Ou seja, uma litera-
tura que busque formas de polemizar e propor soluções às necessidades 
das grandes carências humanas. Assim sendo, o homem é a razão de ser 
da literatura.1 Sobre a questão do engajamento social, comenta Anto-
nio Candido tratar-se de uma “literatura empenhada, que parte de posi-
ções éticas, políticas, religiosas ou simplesmente humanísticas”.2 Nesses 
casos, salienta Candido, o autor possui convicções e quer exprimi-las, 
ou, em outras ocasiões, deseja expor certa visão pessoal da realidade e 
manifestá-la criticamente.

Esta realidade, explica o escritor João Antônio, deve ser apresen-
tada a partir de uma visão de dentro para fora, com o escritor “dando 
voz” às classes desfavorecidas da sociedade, ao invés de lhes emprestar 
uma voz “artificial”, plena da visão e preconceitos daquele que escreve. 
Ligia Chiappini assevera que sob a voz indignada de João Antônio, 
há dor, ternura e um lirismo amargo que permitem ao escritor falar do 
pobre e dar-lhe “voz”, sem reduzi-lo a mero objeto de sua literatura 
ou a uma personagem abstrata e exótica.3 Jesus Antonio Durigan, por 
sua vez, observa que a ficção literária do autor de Malagueta, Perus e 
Bacanaço, “desvenda e sustenta as contradições que tecem de maneira 
dicotômica a realidade significativa, sempre com o olhar voltado da 
periferia para o centro, do resíduo para o sistematizado, do excluído 
para o integrado”.4

O contista paulistano considera que o Brasil se ressente da falta 
de uma literatura independente de influências estrangeiras, e que “reflita 
a vida brasileira, o futebol, a umbanda, a vida operária e fabril, o êxodo 

1 ANTôNIO, João. O buraco é mais embaixo. In: Revista Realidade Brasileira. Malditos 
Escritores. São Paulo: Edições Símbolo, mar. 1977 [Material fornecido pela UNESP].

2 CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: ————. Vários escritos. 4. ed. São Paulo: 
Duas Cidades, 2004, p. 180-181.

3 CHIAPPINI, Ligia. Ficção, cidade e violência no Brasil pós-64: aspectos da história recente 
narrada pela ficção. In: LEENHARDT, Jacques; PESAVENTO, Sandra Jatahy (Orgs.) Dis-
curso histórico e narrativa literária. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1998, p. 206.

4 DURIGAN, Jesus Antonio. João Antônio e a ciranda da malandragem. In: Schwarz, Roberto 
(Org.) Os pobres na literatura brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 215.
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rural, a habitação, a saúde [...], aquela faixa toda a que talvez se possa 
chamar radiografias da vida brasileira”.1

Esta vontade urgente de dar ao mundo um conhecimento mais pro-
fundo da vida dos destituídos do subúrbio é que leva João Antônio a funda-
mentar sua produção literária no homem do povo. Afinal, segundo ele, a gente 
dos espaços suburbanos representa cerca de 75% das populações urbanas do 
país, mas se vê privada das benesses que a urbanização reservou aos restantes 
25%, compostos pelos privilegiados dos “centros” e bairros nobres.

João Antônio também se viu motivado a retratar o homem subur-
bano devido às suas próprias raízes sociais. Ele tem lastro para falar deste 
mundo, por ter vivido tal realidade desde seus tempos de menino pobre, 
morando em Presidente Altino, distrito de Osasco, São Paulo, sendo, por-
tanto, não apenas o escritor, mas também testemunha de grande parte 
das pungentes histórias de vida que trouxe a público. Essa vivência, no 
“mundo” da malandragem, fica evidente nas palavras do próprio João 
Antônio, quando declara que “Eu vivi a aventura de Malagueta, Perus 
e Bacanaço um pote de vezes. Um tufo de vezes, um derrame, uma pro-
fusão de vezes”.2 Não é de estranhar, portanto, que o mundo dos perso-
nagens joãoantonianos seja constituído, principalmente, por prostitutas, 
gigolôs, jogadores de sinuca, guardadores de carro, engraxates, policiais, 
alcaguetes e turfistas.

A ficção literária joãoantoniana se preocupa, igualmente, em denunciar 
a era dos “ismos”, do emprego de modismos, de floreios literários e efeitos de 
estilo que visam disfarçar a total incompreensão, por parte dos literatos, de 
que é preciso ao escritor comprometer-se com o fato social, com a terra e o 
povo brasileiros, sem retoques, imposturas ou malabarismos mentais.3 Flávio 
Aguiar destaca a ojeriza sentida por João Antônio em relação àqueles que uti-
lizam uma linguagem rebuscada, cheia de artificialismos e jogos estilísticos: 
“... a intelectualidade segue povoada de muitos Joões das Regras, ditando 
normas, sempre afeitos a remandiolas, conchavos, altos lucros, beletrismos, 
vaidades, gloriazinhas, paternalismos, amiguismos, e o povo que se dane”.4

1 ANTôNIO, João. Corpo a corpo com a vida. Malagueta, Perus e Bacanaço & malhação 
do Judas carioca. São Paulo: Clube do Livro, 1987, p. 316.

2 ANTôNIO, João. Corpo a corpo com a vida Malagueta, Perus e Bacanaço & malhação do 
Judas carioca. São Paulo: Clube do Livro, 1987, p. 323.

3 Ibid., p. 315.
4 AGUIAR, Flávio. Evocação de João Antônio ou do purgatório ao inferno. In: CHIAP-

PINI, Ligia; DIMAS, Antonio; zILLY, Berthold (Orgs) Brasil, País do passado? São Paulo: 
EDUSP/Boitempo, 2000, p. 148.
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O autor de Malagueta, Perus e Bacanaço se engaja em violento 
(mas produtivo) corpo-a-corpo com a vida brasileira, do qual, evidente-
mente, não sai sem que isso lhe custe diversas e profundas escoriações e 
cicatrizes. O leitor mais atento sente, ou melhor, pressente, que muito da 
força dramática da obra joãoantoniana resulta do fato de ele ter viven-
ciado, dolorosamente, muitas das situações sobre as quais escreve. Tam-
bém percebe, na mesma proporção, que o autor o faz sem buscar, em 
momento algum, assumir um lugar sob os holofotes, permitindo que o 
personagem tenha sua “voz” própria. É isto o que imprime à sua narrativa 
características verossímeis, mostrando ser imprescindível uma literatura 
que leve o leitor, de fato, à reflexão e à contestação dos valores e para-
digmas vigentes. Nas palavras do ficcionista, uma literatura “que se rale 
nos fatos e não que rele neles”.1 Antonio Candido aponta a existência 
de uma literatura embutida no submundo de João Antônio por meio da 
imaginação e da escrita, onde “leitor e personagem podem formar uma 
contradança promíscua mas humana [...]”.2

Ao entrar nesse corpo-a-corpo com a vida, João Antônio não 
sai ileso, portanto. Em carta endereçada a Fábio Lucas, em outubro 
de 1990, ele diz crer muito em frase de William Faulkner, segundo o 
qual “a literatura nos ajuda a sofrer. E também, que é sofrimento que 
nos diverte [...]”.3 Nesse sentido, o contista aceita esta situação de bom 
grado, pois a considera inerente à condição do escritor que se dispõe 
a revelar a realidade brasileira. “Escrever é sangrar. Sempre, desde a 
Bíblia. Se não sangra é escrever?”4, pergunta ele. Esse sangrar a pró-
pria alma para misturá-la à tinta com que se escreve, ele aprendeu com 
outro mestre na tarefa de retratar os desvalidos e marginalizados dos 
subúrbios: Lima Barreto.

Outros grandes escritores, além do autor de Clara dos Anjos, ser-
viram de inspiração para o escritor paulistano desenvolver sua obra. Em 
relação à literatura estrangeira, ele confessa admirar autores como Dos-
toievski, Cervantes, Balzac, Maupassant, Sthendal e zola, por captarem 
1 ANTôNIO, João. Corpo a corpo com a vida. Malagueta, Perus e Bacanaço & malhação 

do Judas carioca. São Paulo: Clube do Livro, 1987, p. 318.
2 CANDIDO, Antonio. Um banho incrível de humanidade. In: ANTôNIO, João Dedo Duro. 

2. ed. Rio de Janeiro: Record, 1982, Orelha do livro.
3 ANTôNIO, João. Cartas aos amigos Caio Porfírio Carneiro e Fábio Lucas. Cotia, SP: 

Ateliê Editorial, 2004, p. 118.
4 ANTôNIO, João. Corpo a corpo com a vida.In: Malagueta, Perus e Bacanaço..., op. cit., p. 

324.
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e exporem a luta do homem oprimido pela sociedade.1 Por outro lado, 
nomes de peso na literatura brasileira, como Machado de Assis, de quem 
adotou a preferência por textos escorreitos, dotados de malícia e livres 
de enfeites, além de Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Oswald de 
Andrade e Manuel Antônio de Almeida, o influenciaram, principalmente, 
porque, como explica o próprio João Antônio, eles “firmaram um compro-
misso sério com o fato social, com o povo e a terra”2, compromisso este 
que sempre pautou o projeto literário de João Antônio. Vima Lia Martin 
adverte, porém, que a obra de João Antônio se por um lado “pautou-se por 
uma intensa crítica social denunciando a exclusão gerada pelo poder insti-
tuído, por outro jamais esboçou um projeto claro para o Brasil. Na prática, 
o escritor brasileiro nunca aderiu a uma ideologia partidária [...]”.3

Um traço indelével da ficção joãoantoniana é a sua recorrência 
constante à obra de Lima Barreto, por quem ele tinha uma admiração 
e devoção quase “caninas”. Comenta Antonio Candido, no prefácio da 
obra Malagueta, Perus e Bacanaço, que “em se tratando de João Antô-
nio, é quase inevitável evocar Lima Barreto, um de seus prediletos, inclu-
sive pela capacidade de desmistificação e a coragem de remar contra a 
maré”.4 Antonio Arnoni Prado confirma esta idéia fixa de João Antônio 
com o romancista carioca, ao explicar que “menos pela imposição dos 
fatos e muito mais pela devoção pessoal que dispensa comentários, não 
esconde, no coração de João Antônio, uma quase obsessão pela figura de 
Lima Barreto [...]”.5

Essa obsessão de João Antônio para com o autor de Triste fim de 
Policarpo Quaresma talvez se deva ao fato de que ambos denunciavam a 
hipocrisia do culto aos títulos e honrarias por parte das elites dominantes 
de suas épocas. Simultaneamente, investiam contra aqueles literatos que, 
ao invés de denunciar a opressão dessa elite sobre a gente dos subúrbios, 
confraternizavam com aquela. Francisco de Assis Barbosa destaca um 
ataque feito por Lima Barreto a Coelho Netto, um dos principais nomes 
1 ANTôNIO, João. Corpo a corpo com a vida.In: Malagueta, Perus e Bacanaço..., op. cit., p. 318.
2 ANTôNIO, João. Corpo a corpo com a vida. Malagueta, Perus e Bacanaço & malhação 

do Judas carioca. São Paulo: Clube do Livro, 1987, p. 316.
3 MARTIN, Vima Lia. Literatura, marginalidade e Língua portuguesa. São Paulo: Ala-

meda, 2008, p. 24.
4 CANDIDO, Antonio. A noite enxovalhada. In: ANTôNIO, João. Malagueta, Perus e Baca-

naço. 4 ed. São Paulo: Cosac & Naify, 2009, p. 8.
5 PRADO, Antonio Arnoni. Lima Barreto personagem de João Antônio. In: ______ Trin-

cheira, palco e letras. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p. 241.
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do academismo de sua época, acusando-o de não possuir visão ou sim-
patia pela vida das gentes dos subúrbios e, despido de vigor de estudos, 
ou critério filosófico e social seguros “ter transformado [...] toda a arte de 
escrever em pura chinoiserie de estilo e fraseado”.1

O escritor paulistano partilhava igual desprezo pelos literatos, pois 
acreditava que o próprio ato de escrever devia consistir em uma espécie 
de “sacrifício” em favor dos deserdados da sociedade, talvez, até mesmo, 
dos próprios marginais.2 Nesse sentido, Lima Barreto e João Antônio 
defendiam o fato de que o verdadeiro escritor precisava desenvolver uma 
literatura que primasse pela libertação dos oprimidos, desenvolvendo nos 
leitores aquele tipo de solidariedade que permitisse a melhoria da convi-
vência entre os homens.

Da mesma forma que Lima Barreto, o contista paulistano enxer-
gava o subúrbio como um espaço onde ainda se encontravam preservados 
determinados valores autenticamente nacionais, culturais e populares, 
revelando-se mais puros e autênticos face às estrangeirices e maneirismos 
que se via e ouvia nos redutos da elite. Assim, sua produção literária pos-
suía como caráter distintivo o colocar-se incondicionalmente ao lado dos 
pobres, marginalizados e desprezados que habitavam os espaços suburba-
nos das grandes cidades.

Apesar da temática em comum, João Antônio se destacava de seu 
predecessor e mestre pela capacidade ímpar de recriar a linguagem e as 
formas peculiares de expressão corporal e facial dos malandros da peri-
feria, como o gingado, o rebolado macio, os olhares, os sinais secretos 
com o corpo, as mãos e expressões faciais, criando um perfil geral que 
permitiria a cada personagem se ver ali refletido. É neste ponto, além das 
evidentes diferenças entre os contextos históricos de cada escritor, que as 
produções ficcionais se distinguem.

Rodrigo Lacerda ressalta a originalidade da obra de João Antônio, 
demonstrada no “traço convincente de seus personagens típicos e na con-
tribuição lingüística de sua fala particular”.3 Essa originalidade também 
é mencionada por Antonio Candido, ao observar que “hoje está na moda 
1 BARBOSA, Francisco de Assis. A vida de Lima Barreto. Rio de Janeiro: Civilização Bra-

sileira, 1964, p. 233.
2 PRADO, Antonio Arnoni. Lima Barreto personagem de João Antônio. In: ______ Trin-

cheira, palco e letras. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p. 249.
3 LACERDA, Rodrigo. O primeiro amor de João Antônio. In: ANTôNIO, João. Malagueta, 

Perus e Bacanaço & malhação do Judas carioca. São Paulo: Cosac & Naify, 2009, p. 3. 
Encarte.
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dizer que uma obra literária é constituída mais a partir de outras obras, 
que a precederam, do que em função de estímulos diretos da realidade —, 
pessoal, social ou física”.1 Isso não aconteceu com o escritor paulistano, 
pois ele escreveu a partir de suas vivências, a partir do contato direto e 
diário com a realidade, com seu mundo cotidiano e com os lugares que 
frequentou. A obra de João Antônio apresenta inovações literárias de peso, 
como ao abordar o tema dos bairros suburbanos, e também no tocante à 
adaptação que ele faz da linguagem e da gíria malandras. De certa forma, 
segundo Arnoni Prado, João Antônio:

[...] reinventa a própria linguagem dos excluídos e, 
nesse sentido, traça pelas palavras uma identidade 
original em que todos eles [seus personagens] se 
reconhecem. [...] João Antônio é traço de origina-
lidade, linguagem cifrada que devolve a dignidade 
às relações dos eira-sem-beira com os seres e as 
coisas de seu próprio universo.2

A utilização da oralidade confirma a fusão entre forma e subs-
tância literárias nos textos joãoantonianos. Seus contos são redigidos 
dentro de uma prosa sempre dura, que prefere as frases curtas, sinté-
ticas, geralmente dotadas de sentido apenas quando contextualizadas, 
rejeitando qualquer “elegância”, mostrando-se, por isso mesmo, ade-
quada para representar a força da vida.3 João Antônio foi capaz de criar 
uma espécie original de uniformização da escrita, que permite não só 
ao narrador, mas também aos personagens, se fundirem pela unifica-
ção do estilo. Em outras palavras, os momentos em que são utilizados 
os discursos indireto ou direto parecem brotar juntos da mesma fonte, 
gerando uma homogeneidade que auxilia na definição do mundo que o 
escritor busca representar.4 A inovação linguística do escritor ao recriar 
a fala, a ginga e as expressões corporais dos excluídos, pode ser perce-
bida no excerto a seguir:

1 CANDIDO, Antonio. De cortiço a cortiço. In: ______. O discurso e a cidade. São Paulo: 
Duas Cidades, 1993, p. 123.

2 PRADO, Antonio Arnoni. Lima Barreto personagem de João Antônio. In: ——— Trin-
cheira, palco e letras. São Paulo: Cosac & Naify, 2004., p. 251.

3 CANDIDO, Antonio. A noite enxovalhada. In: ANTôNIO, João. Malagueta, Perus e Baca-
naço. 4. ed. São Paulo: Cosac & Naify, 2009, p. 7.

4 Ibid., p. 11.
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— Olá, meu parceirinho! Está a jogo ou a passeio? 
[...] Os dedos de Bacanaço indo, vindo, atiçando. 
Desafiavam. [...] Bacanaço meteu as mãos no bolso, 
estirou o beiço. Sacou a mão, o polegar dobrou-se 
para trás, flechou o balcão: — O mister aí da casa 
não quer batifundo, mora. [...] Malagueta os olhava. 
Bacanaço boquejando, largando desafios e bazó-
fias. Perus no acompanhamento, feito um dois de 
paus. ‘É — pensou — quando vocês iam no moi-
nho buscar fubá, eu, cá no meu quieto, já estava de 
volta com o bagulho empacotado’. E soltou para si 
o risinho canalha com que os malandros entendem, 
reconhecem. Risinho meio parado, metade na boca, 
metade nos olhos. Pela charla que diziam e pela 
manha com que vinham... ali não havia dinheiro. 
Então o velho se levantou, gingou nos seus sapatos 
furados e piscou o olho raiado de sangue. — A gente 
se junta, meus. Faz marmelo e pega os trouxas.1

Esse processo de reconstrução da linguagem e formas de expressão 
malandras se, por um lado, particulariza e valoriza sua obra, por outro, a 
torna de difícil compreensão para aqueles a quem pretende “dar a voz”. 
Em decorrência disso, o narrador propriamente dito recorre a um estilo 
culto, no seu conjunto, pois apesar da inserção de algumas palavras da 
gíria, há predominância de termos e construções sintáticas de estilo eru-
dito que um malandro com pouca passagem pela escola teria dificuldades 
para compreendê-las. Nesse sentido, seus textos visam a um público rela-
tivamente culto, e não àqueles leitores mais assemelhados às persona-
gens, mesmo que o escritor pudesse ter tido outras expectativas.2 Ele pró-
prio reconhecia que seu público leitor não era exatamente aquele que ele 
desejaria. João Antônio tinha consciência de que, no Brasil de sua época, 
o livro não chegava até o homem comum, reduzindo-se aos intelectuais 
das escolas de letras e de comunicação, confirmando que a cultura não é 
um bem comum em nosso país.3

1 ANTôNIO, João. Malagueta, Perus e Bacanaço & malhação do Judas carioca. São 
Paulo: Clube do Livro, 1987, p. 99-108.

2 zILLY, Berthold. João Antônio e a desconstrução da malandragem. In: CHIAPPINI, Ligia; 
DIMAS, Antonio; zILLY, Berthold (Orgs.) Brasil, país do passado? São Paulo: EDUSP/
Boitempo Editorial, 2000, p. 190.

3 ANTôNIO, João. Conheci a aguardente de pêssego e os palavrões húngaros, a música cigana, 
o som do violino. O Estado de São Paulo. 13 dez. 1983, p. 12, n. 140.
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Embora escreva para um público-leitor diferente daquele que 
retrata em suas narrativas, o contista buscou denunciar o processo de 
exclusão a que os habitantes dos subúrbios são submetidos a partir da 
urbanização das metrópoles brasileiras. Um dos lados mais estigmatizan-
tes desse processo de urbanização consiste justamente na capacidade de 
retirar das pessoas a sua identidade, num processo de reificação, isto é, de 
coisificação do indivíduo.

Sobre a questão do processo de reificação, Georg Simmel assevera 
que os problemas mais graves da vida moderna “derivam da reivindica-
ção que faz o indivíduo de preservar a autonomia e individualidade de 
sua existência em face das esmagadoras forças sociais, da herança histó-
rica, da cultura externa e da técnica de vida”.1 A despersonalização do ser 
humano pelas forças sociais é demonstrada pela substituição do seu nome 
por uma série de números que ele deve usar para interagir na sociedade, 
como é o caso do registro de identidade, do CPF ou do título de eleitor, 
entre outros. Seja como for, o indivíduo se rebela contra o processo de 
urbanização e a tentativa de retirada de sua identidade. Ao devolver a 
“voz” aos personagens dos subúrbios de São Paulo e Rio de Janeiro, João 
Antônio lhes devolve, pelo menos vicariamente, a identidade perdida no 
choque com a dura realidade do processo excludente de urbanização des-
sas metrópoles, que praticamente os alijou da participação nos benefícios 
da modernidade.

Como forma de anular, ou pelo menos minimizar, os efeitos negati-
vos deste processo de reificação, João Antônio busca criar uma linguagem 
malandra que permita aos seus personagens recuperar sua própria voz. 
Consequentemente, seus textos se revestem de uma linguagem dotada de 
efeitos estilísticos inovadores e desafiantes. Assim, ao longo de suas nar-
rativas encontramos uma profusão de exemplos da utilização de recursos 
estilísticos, como aliterações, sinonímias, metáforas, assonâncias, ambi-
guidades e mesmo adaptações de provérbios populares.

As aliterações, como “a raiva arranhava. Arrumava-lhe”, ou “lâmina 
ligeira — ligeira varando o paletó de linho, correndo direitinho”2, além 
de produzirem certas ressonâncias que imprimem uma cadência envol-
vente ao texto, demonstram a preocupação do contista com a sonoridade 

1 SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. In: VELHO, Otávio Guilherme (Org.) O 
fenômeno urbano. São Paulo: zahar, 1979, p. 11.

2 ANTôNIO, João. Malagueta, Perus e Bacanaço & malhação do Judas carioca. São 
Paulo: Clube do Livro, 1987, p. 134.
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que deve permear seus textos. No mesmo sentido, detecta-se o uso de 
assonâncias, com vistas a imprimir-lhes um determinado tom peculiar e 
ritmo próprios, dotando-os de lirismo e melancolia: “o torresmo. Mascou, 
bebeu, pagou. Saiu”.1

O recurso sinonímico presente em sua contística visava, princi-
palmente, permitir que o leitor não acostumado à linguagem malandra 
pudesse depreender, a partir de um sinônimo, o significado e a profun-
didade existentes no seio daquela linguagem estranha e peculiar. Dessa 
forma, ele explica, por exemplo: “PICARDO (aquele que tem picardia, o 
bom, o quente, o sabido, o malandreco, o moita)”.2

Nos textos do ficcionista chama a atenção o emprego de metáforas 
para induzir o leitor a atribuir significados diferentes a expressões que, 
à primeira vista, podem sugerir apenas uma mera similitude. É o que se 
percebe no seguinte fragmento: “corria no Joana d’Arc a roda do jogo de 
vida. [...] Corria no Joana d’Darc o triste jogo de vida”.3 Aqui, o uso do 
verbo correr pode ser interpretado não apenas como a mera passagem do 
tempo, mas como o ritmo da vida sendo ditado pela rapidez com que as 
bolas corriam e se entrechocavam sobre o pano verde. Já as expressões 
“jogo de vida” e “triste jogo de vida” são empregadas com o intuito de 
referir-se, não apenas à modalidade de sinuca praticada naquela sala de 
jogos, mas também ao fato de os competidores estarem decidindo, ali, o 
próprio “jogo” de suas vidas, ou seja, se eles, ao final da partida, teriam 
condições financeiras de jantar, se poderiam, enfim, dormir em uma cama 
de hotel ou, pelo contrário, ao relento, de pêlo no chão. Em suma, se 
poderiam vislumbrar algum futuro em suas vidas.

No fragmento mencionado acima, além do uso da metáfora, é possí-
vel, também, perceber a presença da ambiguidade, pois a realidade daquele 
mundo marginal e violento se encontra implícita na menção ambígua ao 
“jogo da vida” que, sugere o narrador, determina o destino dos persona-
gens envolvidos na disputa do jogo e na luta pela sobrevivência.

No processo de elaboração da linguagem singular de seus malan-
dros e “merdunchos”, João Antônio recicla e adapta aos eventos de sua 
narrativa a sabedoria expressa nos provérbios e ditados das populações 
suburbanas. Estes ditos populares, colhidos nas ruas das metrópoles, res-
surgem com acréscimos que o contista considera necessários para expor 
1 ANTôNIO, João. Leão de chácara. São Paulo: Cosac Naify, 2002, p. 47.
2 ANTôNIO, João. Ô Copacabana! São Paulo: Cosac Naify, 2001, p. 97.
3 ANTôNIO, João. Malagueta, Perus e Bacanaço... op. cit., p. 111-112.
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um olhar que encara o mundo a partir da periferia. Eles traduzem o pen-
samento, a cultura e a percepção de vida das classes baixas da sociedade 
brasileira. Tais provérbios não devem ser entendidos ou encarados de 
forma superficial ou preconceituosa, tendo em vista que integram, em 
parte, um tipo específico de criação literária, fruto de um trabalho pro-
fícuo de montagem. Representante dessa classe social marginalizada e 
desprezada, mas rica de sentimento e vida, Jaime, protagonista de “Leão 
de Chácara”, do alto de sua larga experiência de vida declara, consciente 
do abismo que separa o centro e o subúrbio: “Quando urubu está de azar, 
o de cima faz no de baixo”.1

O conjunto da obra de João Antônio reflete sua originalidade esti-
lística. Não constitui exagero, portanto, afirmar que o grande mérito de 
sua contística seja a utilização dessa estilística autêntica na criação de 
uma literatura urbana que busca desenhar o cotidiano daqueles indiví-
duos que, a duras penas, sobrevivem à correria frenética das metrópoles 
brasileiras. Estes sobreviventes, em sua maioria habitantes dos subúrbios, 
enfrentam, diariamente, problemas graves e crônicos que afrontam sua 
dignidade e ameaçam sua cidadania, como no caso dos transportes, tra-
balho, moradia e convivência com o fantasma da violência. É a reprodu-
ção deste quadro caótico, desumanizador e segregador que configura o 
escritor como o grande representante das vozes marginalizadas de nossa 
sociedade, colocando-o ao lado de Lima Barreto, Graciliano Ramos e 
Dyonélio Machado.

1 ANTôNIO, João. Leão de chácara. São Paulo: Cosac Naify, 2002, p. 41.

Tese_Camila.indd   39 13/03/2012   13:58:40



Tese_Camila.indd   40 13/03/2012   13:58:40



CAPíTULO II 
METRóPOLE E SUBÚRBIO:  

UM PANORAMA SóCIO-LITERáRIO

O crescimento das cidades, em termos de espaço, importância e 
complexidade, influenciou, como não poderia deixar de ser, a criação 
literária, fazendo com que o tema da cidade e do espaço urbano, se tor-
nasse uma constante no âmbito das artes e, particularmente, da literatura 
ocidental. Este maior interesse literário é fruto, entre outros fatores, do 
surgimento e difusão do capitalismo, que contribuiu significativamente 
para o aparecimento das metrópoles modernas. Surgia então, com maior 
ênfase a partir do século XIX, o que se convencionou chamar “estética 
urbana”, uma visão artística e, não poucas vezes, crítica dos complexos 
fenômenos sociais, econômicos e culturais das grandes cidades. Um dos 
principais esforços literários da Europa desde essa época foi justamente 
no sentido de captar e registrar o cenário das metrópoles, contribuindo 
para a compreensão das velozes transformações pelas quais passavam os 
grandes centros urbanos do continente.

Diversos escritores se debruçaram sobre o tema supracitado. Entre 
os nomes de maior expressão encontram-se Charles Baudelaire, ao apon-
tar as contradições do processo de urbanização da Paris do Segundo 
Império; Edgar Allan Poe, ao relatar uma espécie de loucura que pode 
acometer o homem perdido na multidão opressora da cidade moderna; 
Franz Kafka com seus retratos da inquietude da vida em Praga e James 
Joyce, que apresenta uma análise penetrante da estagnação e paralisia 
social na cidade de Dublin.

Na literatura brasileira, o desejo de captar e registrar o cenário 
urbano também não passou despercebido. No século XIX, nomes como 
José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Aluísio Azevedo e Machado 
de Assis, entre outros, se preocuparam com temas envolvendo a cidade e 
seus habitantes. No século XX, escritores como Lima Barreto, Mário de 
Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Marques Rebelo, 
Dyonélio Machado e Clarice Lispector, abordam, em muitas de suas obras, 
suas relações íntimas e complexas com as cidades que habitavam.

A propósito disso, é necessário ter em mente que uma cidade pode 
ser definida, a priori, como um ambiente físico composto por elementos 
fixos, caso, por exemplo, das diversas formas de edificação, e por  elementos 
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móveis, como os homens que as habitam. Olhares mais detalhistas e pers-
crutadores, entretanto, conseguirão notar as diversas peculiaridades que 
se podem atribuir a cada cidade em particular, tornando esta distinta de 
suas congêneres. Tamanho, função, clima, tipos de solo e de habitantes são 
algumas das particularidades que fazem com que cada urbe seja única.

As grandes cidades, especialmente as metrópoles ocidentais, fazem 
parte de um fenômeno que se acentuou a partir do século XIX, com o 
avanço da Revolução Industrial, o êxodo rural e o incremento do comér-
cio. Entretanto, as cidades, nos períodos anteriores da História, com algu-
mas exceções, não chegavam nem perto da complexidade e tamanho das 
metrópoles modernas. Para melhor entender essa espécie de mutação do 
espaço urbano, convém verificar como surgiram as primeiras aglomera-
ções urbanas, bem como suas características principais.

De forma geral, pode-se afirmar que o instante do surgimento das 
cidades perdeu-se na poeira do tempo. Entretanto, estima-se que a origem 
destes aglomerados de indivíduos, submetidos a uma organização socio-
econômica, política e espacial diferente da rural, possa ser recuada até o 
início da história das comunidades humanas, quando o homem torna-se 
definitivamente sedentário e passa, então, a viver em organismos urbanos 
cada vez maiores e mais complexos.

Seja como for, o certo é que a formação das cidades constitui uma 
forma artificial e sui generis de vida, adotada pela vontade do homem, o 
qual abdicou da vida rural, mais “livre” e isolada, pela convivência for-
çada e antinatural nos centros urbanos. Sobre esse tema, salienta Sérgio 
Buarque de Holanda que, realmente, “a habitação em cidades é essencial-
mente antinatural, associa-se a manifestações do espírito e da vontade, 
na medida em que se opõem à natureza”.1 Ainda segundo Buarque de 
Holanda, o próprio ato de fundar cidades foi essencial para muitos povos 
conquistadores, como os impérios romanos do Ocidente e Oriente e os 
antigos gregos, conseguirem concretizar e solidificar seu domínio sobre 
os povos conquistados. Isto porque, quanto mais distantes se encontras-
sem os domínios rurais dos centros urbanos, maior seria sua importância 
e independência em relação a estes.2

Com o crescimento da importância das cidades, aumentou também 
um já existente processo dicotômico entre campo e cidade que se estende 

1 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995, p. 95.

2 Ibid., p. 95.
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até os dias atuais. Antes, todos, ou quase todos, os processos humanos 
ocorriam no campo, que não apenas constituía o local onde os indivíduos 
nasciam e viviam, geralmente até a morte, mas também onde eram desen-
volvidas atividades como caça e pesca, pastoreio de animais e agricultura 
de subsistência, além de artesanatos de pequena monta e comércio de 
escambo (trocas).

As cidades, aos poucos, assumiram a concentração e o desenvol-
vimento de algumas dessas atividades, como o artesanato, já em escala 
maior, e o comércio de porte. Dessa forma, o habitante do campo precisava 
buscar na cidade os produtos que não plantava. O caçador passou a nego-
ciar no meio urbano as peles e a carne dos animais abatidos. Este processo 
de transferência de atividades não aconteceu de repente nem foi igual em 
todas as cidades, tendo em vista que estas tinham, por vezes, funções muito 
diferentes. Algumas surgiram como portos, bases militares ou entrepostos 
comerciais para caravanas. Mais tarde, se tornariam centros religiosos e/
ou comerciais, pólos industriais e capitais de Estado, sendo que, no caso 
específico das “pólis” gregas, estas eram o próprio Estado.

Uma série de concentrações humanas floresce entre o campo e a 
cidade propriamente dita: subúrbio, cidade-dormitório, bairro periférico 
ou arrabalde. Essa gradação de concentrações humanas produziu associa-
ções emocionais, muitas vezes preconceituosas, com relação aos termos 
campo e cidade. Nas palavras de Raymond Williams:

O campo passou a ser associado a uma forma natu-
ral de vida — de paz, inocência e virtudes simples. 
À cidade associou-se a idéia de centro de reali-
zações — de saber, comunicações, luz. Também 
constelaram-se poderosas associações negativas: 
a cidade como lugar de barulho, mundanidade e 
ambição; o campo como lugar de atraso, ignorân-
cia e limitação. O contraste entre campo e cidade, 
enquanto formas de vida fundamentais, remonta à 
Antiguidade clássica.1

À medida que o tempo passa, aumenta a mencionada dicotomia, 
embora haja ainda certo equilíbrio nas relações entre campo e cidade. O 
advento da Revolução Industrial, que despontou na Inglaterra, na segunda 

1 WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade: na história e na literatura. Tradução: Paulo 
Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 11.
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metade do século XVIII, alteraria radicalmente tal equilíbrio, modificando 
todo o processo de produção agrícola e provocando um êxodo rural sem 
precedentes na história. Estas modificações não afetaram apenas a cidade 
e o campo, mas a própria estrutura de trabalho, pois se baseavam em um 
capitalismo agrário altamente desenvolvido que contribuiu para o desapa-
recimento do campesinato de cunho tradicional.

A Revolução Industrial levou muitos camponeses, privados de 
suas terras, a emigrarem para as cidades industriais em busca de trabalho. 
Também causou o aumento do índice populacional em virtude de uma 
maior produtividade no campo, fruto da mecanização e dos novos proces-
sos de produção, resultando em aumento da oferta de alimentos.

As grandes cidades da Europa, conhecidas como metrópoles: 
Paris, Londres e Berlim, ganharam este status após sofrerem uma série 
de reformas urbanas que permitiram acomodar as grandes massas de 
pessoas que abandonaram o meio rural para morar nos centros urba-
nos. Possuindo características próprias para abrigar um número bem 
menor de habitantes, era urgente redesenhar toda a sua arquitetura e 
desenvolver, em tempo recorde, uma infraestrutura que conferisse um 
padrão de vida aceitável à nova realidade citadina. Um dos melhores 
exemplos dos problemas encontrados para implantação de um processo 
de reestruturação urbana é o da cidade de Paris, na segunda metade do 
século XIX.

Vale ressaltar que expressões como metrópole, megalópole e peri-
feria podem apresentar significados diferentes dependendo do contexto 
em que são empregadas. Nesse sentido, metrópole pode indicar simples-
mente uma “cidade grande”, como conceituou Walter Benjamin, ao se 
referir à Paris do Segundo Império. Em suma, uma cidade populosa ou 
com grande espaço geográfico. Entretanto, o significado original remonta 
à Antiguidade Clássica, como elucida Willi Bolle:

Na Antiguidade, a metrópolis (do grego méter 
= ‘mãe’ e pólis = ‘cidade’) designava a ‘cida-
de-mãe’, em relação às ‘cidades-filha’ ou ‘colô-
nias’ que ela fundou e que dependiam dela, sendo 
que a metrópole podia tanto ser uma cidade quanto 
um Estado. Enquanto na Grécia as colônias eram 
relativamente independentes da cidade-mãe, 
essa situação mudou radicalmente no Império 
Romano: as colônias resultaram da  subjugação 
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de outros povos e países e eram mantidas num 
regime de dependência, o que aumentava o domí-
nio de Roma. No auge daquele Império, não obs-
tante a existência de filiais, ou seja, de metrópoles 
de segundo e terceiro grau, a Metrópole, a rigor, 
só existia no singular.1

No início da Era Moderna, as metrópoles ressurgiriam nas pos-
sessões coloniais latino-americanas de Espanha e de Portugal com a fun-
dação de cidades filiais estratégicas, a começar pela Cidade do México, 
Lima e Salvador. A partir da metade do século XX, centros urbanos como 
Cidade do México e São Paulo evoluíram até atingir o status de megaci-
dades. No entender de Willi Bolle, essas megacidades do Terceiro Mundo 
podem ser consideradas como “as monstruosas cidades-filhas das metró-
poles européias”.2

Metrópole pode, também, referir-se a uma cidade grande que, 
devido a seu poderio social, econômico e político, influencia as demais 
ao seu redor e mesmo o Estado onde se localiza, quando pode ser deno-
minada então metrópole regional, como é o caso, no Brasil, de Curitiba, 
Porto Alegre e Belo Horizonte. Outra aplicação do termo se refere àque-
las que, por terem atingido um alto grau de desenvolvimento, influenciam 
até outras cidades em Estados diversos do seu de origem. Neste último 
caso, São Paulo é a metrópole nacional por excelência.

Por fim, metrópole pode referir-se ao relacionamento de dependên-
cia entre países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos. 
Aqueles países que constituem o que se costumava chamar de “Terceiro 
Mundo” representam a “periferia” em relação aos países do que seria o 
mundo plenamente “civilizado” e desenvolvido, conhecido como “metró-
pole”. Entre os primeiros estão os países da América Latina, África e 
maior parte da Ásia, enquanto os segundos abrangem os países da Europa 
e da América Anglo-Saxônica e o Japão.

Esclarece Bolle, que Walter Benjamin, ao estudar o fenômeno 
da metrópole moderna, notadamente a Paris do Segundo Império, não 
empregou em momento algum a palavra metrópole, preferindo o uso da 
expressão “cidade grande”.

1 BOLLE, Willi. ‘Um painel com milhares de lâmpadas’. Metrópole & megacidade. In: BEN-
JAMIM, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colaboração de 
Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 1.143.

2 Ibid., p. 1.163.
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A palavra que ele usa Grosstadt — “cidade grande”, 
dentro de uma tradição filosófica que tem como 
marco fundamental o artigo de Georg Simmel, ‘As 
Grandes Cidades e a Vida Espiritual’ [...] e dentro da 
própria tradição histórica e urbanística alemã, onde 
até o começo do século XX uma metrópole compa-
rável a Paris, Londres ou Nova York não existia.1

As primeiras cidades brasileiras, contudo, surgiram no rastro do 
domínio colonial lusitano, que visava controlar os destinos e, principal-
mente, a produção agrícola e mineral da colônia. Convém lembrar que, 
mesmo durante este período colonial, já era possível encontrar no Brasil 
cidades de grande porte, especialmente se comparadas às congêneres da 
América do Sul. Seria preciso esperar, entretanto, o quarto final do século 
XIX e as décadas iniciais do século XX para que um verdadeiro pro-
cesso de urbanização ocorresse no Brasil, ou melhor, nas cidades do Rio 
de Janeiro e São Paulo. A capital carioca foi urbanizada aos moldes da 
Paris do Segundo Império, ao passo que o processo de urbanização de São 
Paulo espelhou-se, em muitos aspectos, nas reformas ocorridas na cidade 
de Nova Iorque. Com isso, a capital paulista tornou-se, especialmente a 
partir do século XX, o símbolo maior da cidade grande, servindo, junto 
com o Rio de Janeiro, como fonte de inspiração para boa parte da criação 
literária nacional.

Registra Milton Santos que “no começo, a ‘cidade’ era bem mais 
uma emanação do poder longínquo, uma vontade de marcar presença em 
um país distante.”2 Em consonância com o exposto por Santos, Darcy 
Ribeiro acrescenta, por sua vez, que, no Brasil, “as cidades e vilas da rede 
colonial [...] eram, essencialmente, centros de dominação colonial cria-
dos, muitas vezes, por ato expresso da Coroa para defesa da costa, como 
Salvador, Rio de Janeiro, São Luís, Belém, Florianópolis e outras”.3

Nicolau Sevcenko, por outro lado, explica que a teimosia portu-
guesa em manter-se junto à costa do Brasil dificultava sobremaneira a 
formação de cidades no interior, inviabilizando, portanto, o uso dessas 

1 BOLLE, Willi. ‘Um painel com milhares de lâmpadas’. Metrópole & megacidade. In: 
 BENJAMIM, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-
ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 1.142.

2 SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1994, p. 17.
3 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: evolução e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1995, p. 195.
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para colonização do solo e povos indígenas do interior. Os lusitanos “dis-
punham os prédios, áreas e logradouros urbanos de modo casual e ines-
perado, cedendo tanto às imposições topográficas do terreno quanto ao 
alvitre dos moradores e às veleidades dos poderosos”.1 Ou seja, a dispo-
sição quase aleatória da conformação das primeiras cidades brasileiras 
denota que estas não eram fundadas com o intuito de dominação, mas de 
colonização e fixação do povo à terra.

As vilas e cidades mencionadas por Ribeiro serviam como entre-
postos para comercialização de diversos produtos, fosse através de impor-
tação ou contrabando, cobrança de impostos para a Coroa, concessão de 
terras ou julgamento em casos de conflito. Prestavam, além disso, uma 
série de serviços aos seus habitantes e aos dos demais ajuntamentos 
humanos de menor expressão em seu entorno, como os arraiais. Entre 
eles, assistência médica, espiritual e ensino de nível primário, além de 
funcionar como empórios para importação de escravos e manufaturas, e 
exportar para a Metrópole açúcar, ouro e pedras preciosas.

Nessa época da história brasileira, explica Ribeiro que as cidades 
não possuíam nem a grande quantidade de habitantes dos dias atuais, nem 
a agitação que as caracterizariam séculos mais tarde. Na verdade, as igre-
jas, conventos e fortalezas eram os principais edifícios citadinos e, “por 
ocasião das festas religiosas, a aristocracia rural deixava as fazendas para 
viver ali um breve período de convívio urbano festivo”.2 A cidade era 
“agitada”, também, pela feira semanal, missas e novenas ou por algum 
navio que atracasse ao porto. No mais, a vida era serena e tranquila.

Estas observações de Ribeiro já haviam sido apontadas, anterior-
mente, por Buarque de Holanda, para quem os fundamentos da estrutura 
da sociedade colonial brasileira não se encontravam nos meios urbanos, 
uma vez que “é efetivamente nas propriedades rústicas que toda a vida da 
colônia se concentra durante os séculos iniciais da ocupação européia: as 
cidades são virtualmente, se não de fato, simples dependências delas”.3 
Este estado de estagnação urbana não sofreria mudanças sensíveis até o 
advento da Abolição.

1 SEVCENKO, Nicolau. Pindorama revisitada: cultura e sociedade em tempos de virada. 
São Paulo: Peirópolis, 2000, p. 51.

2 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: evolução e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995, p. 195.

3 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995, p. 73.
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Portanto, o sentido de existência e de função das cidades brasilei-
ras mudou com a industrialização, que alterou radicalmente a base des-
ses centros urbanos, ou seja, sua tecnologia produtiva. Destaca Ribeiro 
que os processos de industrialização e urbanização complementam um ao 
outro na medida em que costumam andar juntos: “a industrialização ofe-
recendo empregos urbanos à população rural; esta entrando em êxodo na 
busca dessas oportunidades de vida”. Porém, acrescenta que “não é bem 
assim. Geralmente, fatores externos afetam os dois processos, impedindo 
que se lhes dê uma interpretação linear”.1

As mudanças acarretadas pela Revolução Industrial contribuíram, 
no Brasil, para o desenrolar de uma série de acontecimentos internos de 
grande importância, como a Abolição da escravidão, a queda do regime 
monárquico e a implantação da República. O governo republicano, já nos 
estertores do século XIX, viu-se às voltas com a difícil tarefa de trans-
formar a face do “novo” país, tirá-lo do atraso secular do monarquismo 
e promover-lhe a entrada na modernidade. Havia no Brasil uma indústria 
ainda incipiente, atrelada às atividades de exportação (principalmente 
café) e atendimento às necessidades básicas do mercado interno. Urgia 
modernizá-la e integrá-la ao mercado mundial.

Infelizmente, as antigas e arraigadas práticas de defesa de pri-
vilégios impediram que se desse uma maior atenção à indústria, exis-
tente em estado embrionário, preferindo-se, durante todo o período 
conhecido como República Velha, mantê-la como mera “auxiliar” do 
sistema de exportação de matérias-primas para o exterior. Por maté-
rias-primas, entenda-se café e ferro, principalmente. Graças a esta 
visão conservadora dos sucessivos governos republicanos, o país só 
começaria a industrializar-se, realmente, a partir de 1940, em plena 
Segunda Guerra Mundial.

Como reflexo do aumento das cidades, ocorreu um concomitante 
crescimento dos subúrbios, que surgiram no rastro das transformações 
por que passaram os grandes centros, especialmente devido à ânsia de 
homogeneização das vizinhanças por parte das elites. No que diz res-
peito à sua possível origem, pode-se dizer que desde o surgimento dos 
agrupamentos urbanos já existiam locais cuja distância em relação ao 
centro desses agrupamentos permitia denominá-los subúrbios. Segundo 
Lewis Mumford, “o fato é que o subúrbio se torna visível quase tão cedo 

1 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: evolução e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995, p. 198.
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quanto a própria cidade”.1 É que esta, desde logo densamente povoada, 
não podia atender às demandas por espaço requeridas por novos grupos 
e instituições. Assim, entre os gregos antigos, encontramos o ginásio e as 
academias localizados, ambos, nos subúrbios. Na Idade Média, os mos-
teiros também preferiam instalar-se fora dos muros da cidade, sendo, só 
depois, cercados pelo crescimento espacial urbano. A própria questão da 
conservação ou restauração da saúde da população, bem como a prática 
da recreação, viria requerer os espaços amplos do subúrbio para a insta-
lação de suas estruturas, como sanatórios, casas de saúde e hospitais, que 
não poderiam florescer em meio à deficiência de espaços apresentados 
pela cidade.

É fato que os subúrbios, desde o século XIII, já eram procurados 
por boa parte das aristocracias européias, que ali construíam mansões e 
extensas propriedades que lhes permitissem usufruir das comodidades 
próprias do meio rural, como o ar puro, a quase ausência de ruídos desa-
gradáveis, bem como água e alimentação mais saudáveis. Esta preferên-
cia das elites pelas facilidades da moradia nos subúrbios se estenderia até 
meados do século XIX, pois os nobres londrinos, por exemplo, viam no 
subúrbio um refúgio contra os aspectos negativos da Revolução Indus-
trial, como a poluição, em suas diversas modalidades, o adensamento 
populacional exagerado e as más condições de transporte, moradia e ali-
mentação encontradas em Londres.

Em meados do século XIX, os subúrbios viriam a ostentar uma 
complexidade de sentidos surgida após a reforma urbana levada a cabo 
em Paris, durante o governo de Napoleão III. Na Inglaterra, nessa mesma 
época, os subúrbios relacionavam-se aos projetos das chamadas “cida-
des-jardins” e da ocupação dos bosques ao leste de Londres. Estas cida-
des-jardins constituíam “propostas de habitação suburbana para as classes 
médias e pobres, idealizadas para atenuar as precárias condições de mora-
dia das grandes metrópoles industriais inglesas”.2

Assim, na esteira das profundas mudanças sociais, econômicas e 
políticas trazidas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa, 
uma gama variada de agentes sociais, representantes, por sua vez, de 

1 MUMFORD, Lewis. A cidade na História. Tradução: Neil R. da Silva. Belo Horizonte: 
Itatiaia, 1965, p. 615, v. 2.

1 GARCEz MARINS, Paulo César. Habitação e vizinhança: limite da privacidade no surgi-
mento das metrópoles brasileiras. In: SEVCENKO, Nicolau (Org.) História da vida pri-
vada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, v. 3, p. 181.
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 classes sociais tão díspares como a burguesia, o operariado e a aristocra-
cia passa, simultaneamente, a dividir e disputar o espaço urbano, isto é, o 
centro e os subúrbios, na tentativa de atingir seus propósitos de enrique-
cimento, consumo, ostentação e lazer.

No século XX, a tendência democrática de ofertar oportunidades 
iguais aos habitantes do perímetro urbano fez com que se revelasse, em 
toda a sua extensão, o resultado final do processo de separação entre 
subúrbio e centro urbano. Aquele que se tornara o refúgio contra a rea-
lidade perniciosa da cidade grande se tornava uma imitação caricata do 
centro urbano, pois ali surgia um novo tipo de comunidade, onde prolife-
ravam as casas “uniformes, inidentificáveis, alinhadas de maneira inflexí-
vel, a distâncias uniformes, num deserto comunal desprovido de árvores, 
habitado por pessoas da mesma classe, mesma renda, mesmo grupo de 
idade, assistindo aos mesmos programas de televisão [...]”.1 A padroniza-
ção de moradia e costumes tornou o subúrbio uma repetição caótica dos 
problemas que há muito afligiam os moradores do centro das metrópoles, 
acrescentando a isso uma deteriorização cada vez maior da infraestrutura 
desse espaço.

No Brasil, ciências humanas como a Antropologia, a Sociologia e 
a Literatura dedicaram pouca atenção ao tema do subúrbio e a tudo que 
ele representa. Entretanto, o termo subúrbio tem sido utilizado desde há 
muito tempo, com significados e implicações variadas. Gilberto Freire 
lembra que, por volta de 1640, quando do governo holandês de Maurício 
de Nassau, já havia problemas na cidade do Recife com a falta de mora-
dias e de espaço para construí-las. Assim, os especuladores da época se 
aproveitaram da situação e compraram terras em zonas que, mais tarde, 
viriam a constituir os subúrbios recifenses e se tornarem muito atraentes 
para a aristocracia local. Com isso, o centro de Recife, após a deban-
dada dos burgueses ricos para as regiões suburbanas, acabou se tornando 
conhecido como o bairro “do comércio e dos judeus, dos pequenos fun-
cionários e dos empregados da Companhia das índias Ocidentais; dos 
artífices, dos operários, dos soldados, dos marinheiros, das prostitutas”.2 
Em outras palavras, o subúrbio era local de privilégio e sofisticação. 
Pode-se dizer que o centro da cidade era, naquela época, a senzala e o 

2 MUMFORD, Lewis. A cidade na História. Tradução: Neil R. da Silva. Belo Horizonte: 
Itatiaia, 1965, v. 2, p. 619.

1 FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos. Decadência do patriarcado rural e desenvolvi-
mento do urbano. 14. ed. São Paulo: Global, 2003, p. 274.
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subúrbio a casa-grande. Vemos, assim, que os subúrbios, desde o início da 
História do Brasil, vêm desempenhando papel importante na distribuição 
das diversas classes sociais no espaço urbano.

Por outro lado, José de Souza Martins comenta que, desde o século 
XVIII, a palavra subúrbio designava a unidade da capital paulista e seu 
entorno.1 Essa noção surge como consequência do crescimento urbano de 
São Paulo, principalmente após esta ter sido elevada à categoria de Vila, 
em 1711. Durante muito tempo, a cidade não passara de mera extensão 
da roça e das fazendas e sítios onde os habitantes viviam de fato, vindo à 
cidade apenas em ocasiões especiais. Este hábito da dupla moradia tem 
sua origem no período colonial, com os fazendeiros alternando tempora-
das entre suas propriedades rurais e urbanas.

O estado de equilíbrio entre os subúrbios e os centros urbanos se 
manteve razoavelmente estável durante os períodos colonial e imperial. A 
cidade só adquiriu um status um pouco mais destacado quando da trans-
ferência da Corte portuguesa, primeiro para Salvador e depois para o Rio 
de Janeiro. Ao chegar ao Rio, a Família Real optou por residir de forma 
definitiva nos subúrbios para distanciar-se do centro e de seus costumei-
ros problemas. Segundo a historiadora Riva Gorenstein, a aristocracia 
portuguesa seguiu o exemplo da nobreza e também se instalou nos novos 
subúrbios cariocas, sendo que “os negociantes procuraram morar nos 
mesmos bairros que a nobreza”.2

Com o fim da escravidão no país, verificou-se um crescimento 
do êxodo rural, alavancado pela chegada de levas de ex-escravos que 
vinham para o centro urbano em busca de empregos e moradia. Com a 
queda do regime monárquico, a recém-instalada República teve de bus-
car meios para resolver, a um só tempo, o problema da substituição da 
mão de obra escrava e o da falta de espaço para abrigar os imigrantes e 
os escravos libertos.

Em São Paulo, os subúrbios passaram, em pouco tempo, a ser 
o local de moradia de um novo personagem, desconhecido, ou quase, 
durante o período da escravidão: o operário. Ao chegar ao novo país 

2 MARTINS, José de Souza. Subúrbio. Vida cotidiana e história no subúrbio da cidade de São 
Paulo: São Caetano, do fim do Império e ao fim da República Velha. São Paulo: Huicitec, 
1992, p. 7.

3 GORENSTEIN, Riva. Comércio e política: o enraizamento dos interesses mercantis por-
tugueses no Rio de Janeiro (1808-1830). In: MARTINHO, Lenira; GORENSTEIN, Riva. 
Negociantes e caixeiros na sociedade da Independência. Rio de Janeiro; Secretaria Muni-
cipal de Cultura, 1993, p. 190.
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para trabalhar dentro da perspectiva industrial da nova realidade eco-
nômica, o operário vinha imbuído de uma nova forma de ver o mundo 
e o mercado de trabalho. Não era escravo. Pelo contrário, pautava suas 
relações de trabalho pela via do contrato e acalentava o sonho de lucro. 
Porém, não por meio da tributação da renda fundiária ou especulação 
comerciária, e sim pela produção fabril. Entretanto, comenta Martins 
que a indústria:

[...] acabaria nutrindo-se das formas econômicas 
do passado. Tanto faria especulação comercial 
quanto faria da renda fundiária urbana uma fonte 
de acumulação de capital. Por isso, rapidamente a 
indústria se espalhou pelo subúrbio, que desde o 
século XVIII era o componente rural do urbano, 
nele integrado por uma economia agrícola e arte-
sanal de ciclo curto e imediatamente dependente 
do comprador urbano, como a alimentação e os 
materiais de construção. Essa distribuição territo-
rial da indústria e a mescla de formas econômicas 
e sociais arcaicas com o novo modo de produzir 
da fábrica deram à nossa industrialização um cará-
ter historicamente peculiar, diverso do modelo 
clássico europeu. Nesse sentido, o subúrbio é, cer-
tamente, um posto privilegiado para observação e 
estudo das transformações da cidade e da formação 
das classes sociais [grifo nosso].1

Nossa industrialização, portanto, apresentou caráter diverso da 
ocorrida em outros países, especialmente os europeus, uma vez que a 
estruturação da sociedade colonial brasileira não teve como base o meio 
urbano, mas o rural. Esta característica permitiu que a industrialização não 
precisasse concentrar suas instalações e atividades afins muito próximas 
dos centros urbanos, mas também “invadisse” o campo e o subúrbio, para 
usar as estruturas fundiárias desenvolvidas durante o período colonial, 
implementando a agroindústria. Segundo Martins, “as primeiras indús-
trias muito cedo preferiram mudar-se para o que na época era campo, ou 
aí instalar-se, como a Mooca, Ipiranga, São Caetano, São Bernardo, ou 

1 MARTINS, José de Souza. Subúrbio. Vida cotidiana e história no subúrbio da cidade de São 
Paulo: São Caetano, do fim do Império e ao fim da República Velha. São Paulo: Huicitec, 
1992, p. 8. 
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Pirituba, Água Branca, Lapa e Barra Funda”.1 Cabe pontuar, aqui, que o 
escritor João Antônio, em muitos de seus contos, como “Visita” e “Paulo 
Melado do Chapéu Mangueira Serralha”, faz referência à herança indus-
trial de alguns dos bairros por onde seus personagens perambulam, caso da 
Mooca, Lapa, Barra Funda, Bom Retiro, Santa Efigênia e Vila Pompéia.

As obras de reorganização do espaço citadino implantadas pelo 
processo de urbanização efetivado na parte final do século XIX, trans-
formaram, assim, um subúrbio de cunho rural, mas invadido pela cultura 
metropolitana, em “um subúrbio industrial invasor e portador da incultura 
das concepções métricas da fábrica e sua lógica linear pobre, opressiva e 
disciplinadora”.2

No Rio de Janeiro, a partir de 1888, uma série de ocorrências con-
tribuiu para alterar o panorama da distribuição da população pelo espaço 
urbano. Finda a escravidão, sobrevieram as crises cafeeira e bancária, 
esta em 1900, as quais, por sua vez, plantariam as sementes para a crise 
industrial-comercial do biênio 1905-1906. Com isso, não só os gastos 
com alimentação e transporte dispararam, como se agravou ainda mais o 
problema da falta de moradia.

Pressionadas pelas elevações de preços, as classes pobres se viram 
na contingência de ter que deixar o centro da cidade e as regiões imedia-
tamente próximas para dirigir-se aos subúrbios distantes, e/ou começar a 
subir os morros em busca de lugar para morar. O processo de reestrutura-
ção empreendido no governo de Pereira Passos tornou o centro da cidade 
atrativo aos olhos da burguesia. Parte dessa classe social deixou então os 
subúrbios para fixar-se ali e nos bairros nobres. A partir de então, o signifi-
cado do termo subúrbio alterou-se. Se antes os subúrbios eram vistos como 
locais de lazer e bem morar, no início do século XX passaram à simples 
condição de bairros distantes, onde morava a maior parte da população 
pobre, e que se encontravam ligados ao centro pelas linhas férreas.3

A urbanização do Rio de Janeiro faria com que a dicotomia campo 
e/ou subúrbio x cidade crescesse ainda mais, com consequências sérias 
para as populações destes espaços citadinos. Isso porque, se esses  espaços 

1 MARTINS, José de Souza. Subúrbio. Vida cotidiana e história no subúrbio da cidade de São 
Paulo: São Caetano, do fim do Império e ao fim da República Velha. São Paulo: Huicitec, 
1992, p. 177. 

2 Ibid., p. 10.
1 SEVCENKO, Nicolau. Pindorama revisitada: cultura e sociedade em tempos de virada. 

São Paulo: Peirópolis, 2000, p. 52-53.
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“dependiam dos negócios e da burocracia do centro, negaceavam a inte-
grar-se no espírito mercantil e cosmopolita da cidade moderna”.1

Com o surgimento da belle époque carioca, o subúrbio se viu rele-
gado a um plano secundário, com todos os privilégios e benesses sendo 
concedidos ao centro e aos bairros nobres cariocas. Esse desprestígio das 
regiões suburbanas se tornaria ainda mais sensível a partir da década de 
1960, especialmente depois do Golpe Militar, quando o termo subúrbio 
passou a ser substituído pelo de periferia.

Martins caracteriza a periferia como “a negação das promessas 
transformadoras e emancipadoras, civilizadoras e até revolucionárias do 
urbano, do modo de vida urbano e da urbanização”.2 Em termos espa-
ciais, o sociólogo distingue subúrbio de periferia ao considerar que, no 
primeiro, os lotes de terrenos são maiores, o que permite que as casas 
possuam quintais, hortas, fornos de pão, jardins e até galinheiros. A peri-
feria, por sua vez, fruto da especulação imobiliária, possui lotes e casas 
pequenas, ruas estreitas, sem praças ou plantas e com muita sujeira. A 
periferia caracteriza-se, assim, pelas habitações precárias, inacabadas ou 
provisórias, vítimas eternas da falta de infraestrutura que se acentuou a 
partir dos anos 1960.

Em suma, o subúrbio pode ser considerado como o local onde 
ocorre um encontro entre as tradições do passado rural das cidades que, 
sob diversas formas e artifícios, acabam sobrevivendo no seio do meio 
urbano. A concepção de subúrbio, segundo Martins, influenciou a cons-
ciência e a visão de mundo dos habitantes desse espaço, com sua cultura 
contribuindo para a formação de um estilo de vida humanizado, comuni-
tário que caracterizavam a região suburbana.

2.1  Centro urbano e subúrbio na ficção literária brasileira
João Antônio não foi o primeiro escritor a se debruçar sobre o tema 

dos pobres e das gentes dos subúrbios na literatura brasileira. Na análise 
de Antonio Candido, teria sido já no século XIX que a narrativa passaria 
a desenvolver cada vez mais “o lado social, como aconteceu no Natura-
lismo, que timbrou em tomar como personagens centrais o operário, o 
camponês, o pequeno artesão, o desvalido, a prostituta, o discriminado 

2 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 1997, 
p. 463.

3 MARTINS, José de Souza. A aparição do demônio na fábrica — origens sociais do eu 
dividido no subúrbio operário. São Paulo: Editora 34, 2008, p. 50.
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em geral”.1 Assim sendo, para Candido, quando se chega na década de 
1930 o homem pobre é tratado com destaque e grande intensidade pelos 
romancistas, inserindo-se definitivamente na literatura nacional. Este 
olhar literário centralizado no pobre, porém, se faria sentir mais forte-
mente durante o final do chamado “milagre brasileiro” do período militar, 
pois a classe média e parte da elite passaram a se sentir, também, mar-
ginalizadas pelo fracasso do “milagre”. Tal sentimento de marginaliza-
ção é apontado por Flávio Aguiar ao informar que o interesse crescente 
pela literatura joãoantoniana e, por consequência, pela literatura sobre os 
pobres e excluídos, deveu-se a uma “sensação generalizada de margina-
lização que a todos atingia, naquela altura em que as bases do milagre 
estavam já estremecidas e abaladas”.2

Essa mudança de postura da elite em relação ao tema dos excluídos 
se afirma com maior veemência no quarto final do século XX, quando posi-
cionamentos ideológicos que pregavam, por exemplo, “que haver pobres 
é a vontade de Deus” ou, ainda, que somente aqueles que não queriam 
trabalhar é que não conseguiam crescer financeira e socialmente, perderam 
sua força. O fim melancólico do “milagre” ajudou a derrubar essas falácias. 
Assim, como sinal dos novos tempos, as caricaturas dos jornais e revistas 
já não apresentavam o esfarrapado e o negro como foco predileto das pia-
das, pois a elite dominante passou a percebê-los como elementos poten-
cialmente perigosos ao equilíbrio do status quo, sendo preferível encontrar 
alguma alternativa de inserção desses excluídos na sociedade brasileira.3

Entre os diversos fatores que contribuíram para essa revisão do 
posicionamento das elites brasileiras frente aos pobres destacam-se o 
surto de crescimento econômico e as reformas urbanas, pois estas vinham 
transformando a fisionomia das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo 
desde o início do século XX, bem como o convívio e o comportamento 
de suas populações. É que o crescimento populacional e as melhorias nas 
vias de deslocamento entre centro e subúrbios dessas metrópoles propi-
ciaram um maior contato entre as diversas camadas sociais, alterando, 
com isso, a forma de relacionamento entre elas.
1 CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: ————. Vários escritos. 4. ed. São Paulo: 

Duas Cidades, 2004, p. 184.
2 AGUIAR, Flávio. Evocação de João Antônio ou do purgatório ao inferno. In: CHIAPPINI, 

Ligia; DIMAS, Antonio; zILLY, Berthold (Orgs.) Brasil, país do passado? São Paulo: 
EDUSP/Boitempo, 2000, p. 148.

3 CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: ______. Vários escritos. 4. ed. São Paulo: 
Duas Cidades, 2004, p. 171.
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Cabe destacar, porém, o fato de que um longo tempo seria neces-
sário para que ocorressem tais mudanças no comportamento das elites. 
Afinal, as reformas empreendidas no início do século XX pelos prefei-
tos Pereira Passos, no Rio de Janeiro, e Antônio Prado, em São Paulo, 
sofreram, como já mencionado, inspiração européia e americana, respec-
tivamente. Como resultado dessa influência, os processos de urbanização 
visavam justamente o contrário, isto é, à preservação dos centros urbanos 
dessas metrópoles para usufruto das elites carioca e paulistana, buscando, 
ao mesmo tempo, confinar os pobres nos subúrbios distantes.

Em certa medida, a já citada ânsia de homogeneização das vizi-
nhanças por parte das classes dominantes fez com que a área central das 
duas capitais adquirisse um aspecto essencialmente europeizado, pas-
sando, principalmente aos estrangeiros que ali chegavam, a impressão de 
um genuíno pedaço da Europa. Como consequência, o comportamento de 
cariocas e paulistanos da época chegava a confundir alguns visitantes. O 
ex-presidente do Conselho da República Francesa, Georges Clemenceau, 
registrou, sobre sua viagem ao Brasil pouco antes da Primeira Guerra 
Mundial, que “a cidade de São Paulo é tão curiosamente francesa em 
certos aspectos que, ao longo de toda uma semana, não me recordo de 
ter tido a sensação de que eu estava no exterior”. O escritor francês Paul 
Adam e o etnólogo francês Claude Lévi-Strauss, por sua vez, destacaram 
os aspectos cosmopolitas da cidade.1

Nenhum estrangeiro, contudo, conseguiu compreender e retratar 
melhor as particularidades e efeitos negativos do processo de urbaniza-
ção, especialmente sobre as parcelas menos favorecidas da população 
paulistana, que o poeta suíço Blaise Cendrars, que chegou ao Brasil após 
o fim da Primeira Guerra Mundial. Paulo Prado, filho do prefeito Antônio 
Prado, convidou Cendrars, em Paris, para conhecer São Paulo. O poeta, 
seduzido pela possibilidade de conhecer a “cidade que mais crescia no 
mundo”, naquela época, acabou aceitando o convite.2

Cendrars dispensava tradutores ou guias, embora não falasse o 
português. Andava pelas ruas da cidade coletando impressões aleatoria-
mente, registrando tudo em versos cristalinos e instantâneos, de acordo 
com o choque que uma cena ou conversa causassem ao seu espírito. Pon-
tua Sevcenko, que era sempre para:

1 SEVCENKO, Nicolau. Pindorama revisitada: cultura e sociedade em tempos de virada. 
São Paulo: Peirópolis, 2000, p. 82-84. 

1 Ibid., p. 88.
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os bairros populares, para os arrabaldes humildes, 
onde estão os desenraizados, os deserdados e os 
despossuídos como ele, que o poeta Cendrars é atra-
ído. Ali ele pode observar as trágicas conseqüências 
desse estranho encontro entre o prodígio tecnológico 
e a penúria daqueles que o legado colonial e a moder-
nidade periférica transformaram em acólitos da espe-
rança, emblemas da miséria e farrapos da cidadania. 
[...] Blaise se separava da trupe paulista e, sozinho, 
visitava casas pobres e prisões em Minas, assim 
como subiu os morros, ao redor da cidade do Rio de 
Janeiro, em que se concentravam as favelas, tornan-
do-se amigo de compositores e sambistas negros.1

O poeta suíço relacionou-se com alguns dos jovens intelectuais e 
artistas da Semana de Arte Moderna, de 1922, como Mário e Oswald de 
Andrade, Tarsila do Amaral e Villa-Lobos. Ele os influenciou, ajudando a 
incutir neles o viés ansiado da identificação com a cultura popular brasi-
leira e a singularidade histórica de nossa sociedade. Cendrars ficou cerca 
de cinco anos no Brasil, voltando então para a Europa. Apesar de sua 
atitude de simpatia para com os deserdados, sua pesquisa sobre a miséria 
brasileira não foi aprofundada, ficando apenas na denúncia do fato.

A literatura brasileira, por sua vez, não poderia, de modo algum, 
permanecer alheia às diversas implicações deste processo de moderni-
zação. Nossos escritores percebiam como a separação entre a cidade e 
o subúrbio crescia cada vez mais, embora cada um reagisse de forma 
diferente em relação ao assunto. Sobre isso, destaca Brito Broca que boa 
parte dos escritores brasileiros

superestimavam essa modernização da cidade, atri-
buindo ao Rio, em contos, romances e crônicas, 
ambientes e tipos que na realidade aqui não exis-
tiam. E os requintes de civilização, prevalecendo 
na parte urbana da metrópole, iam fazendo natural-
mente com que os velhos costumes recuassem para a 
zona suburbana. Começaria a acentuar-se um certo 
antagonismo entre a ‘cidade’, os bairros aristocráti-
cos, de gente fina, dos supercivilizados, e o subúrbio 

2 SEVCENKO, Nicolau. Pindorama revisitada: cultura e sociedade em tempos de virada. 
São Paulo: Peirópolis, 2000, p. 90-91.
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com sua pequena burguesia, de costumes simples — 
antagonismo de que a obra de Lima Barreto consti-
tuiria uma admirável ilustração [grifo nosso].1

Na época enfocada por Brito Broca, os escritores e demais inte-
lectuais atingiam, paradoxalmente, um período de grande prestígio, 
uma vez que era considerado “chic” pelas elites cariocas e paulistanas 
o dedicar-se à leitura. Porém, ao mesmo tempo, chegou-se a um estado 
de estagnação criativa, visto que a elite preferia ler algo que possuísse 
sempre um estilo leve, suave, o que acabava implicando em abundância 
de clichês e lugares-comuns. A literatura banalizava-se. Daí o grande 
sucesso das revistas mundanas, preocupadas muito mais com as novi-
dades da moda, do beber e do comer, do que com reflexões filosóficas e 
tomadas de consciência.

O jornalismo se desenvolveu extraordinariamente nesse período 
de transição entre os séculos XIX e XX, justamente por poder oferecer 
uma leitura leve e descompromissada, que podia ser efetuada durante a 
digestão de uma lauta refeição, antes de um breve cochilo à tarde, ou 
ainda durante o percurso de um trajeto de bonde com destino ao teatro. 
Assim, o jornalismo, ao impor uma “vigorosa padronização à linguagem 
e empregando praticamente todos os homens de letras nas suas redações, 
acabou necessariamente exercendo um efeito geral negativo sobre a cria-
ção artística”.2 É que as exigências das redações de uma grande produção 
de textos em tempo relativamente curto contribuíam para sufocar a origi-
nalidade de grande parte dos autores, banalizando o processo de criação 
literária e deixando em segundo plano questões como o apuro da expres-
são ou do estilo literário.

Frente às transformações pelas quais passava a cidade do Rio de 
Janeiro, alguns escritores e jornalistas cerravam fileiras em torno do pro-
cesso de urbanização, louvando a modernização e os avanços tecnoló-
gicos advindos com a reestruturação da cidade. Esses eram, principal-
mente, aqueles que passaram a enxergar, no apoio às elites e às altas 
esferas governamentais, um instrumento de projeção social e de garantia 
de poderes e privilégios alcançados através do “acoplamento” de sua lite-
ratura aos desejos dos poderosos.

1 BROCA, Brito. A vida literária no Brasil — 1900. 4. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
2004, p. 38.

2 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Pri-
meira República. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 100.
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Um bom exemplo desse tipo de intelectual foi Coelho Netto, que 
durante a República dos Conselheiros deixou de ser professor público de 
história da arte para galgar o cargo, em 1909, de professor de literatura 
do Colégio Pedro II, a mais renomada instituição de ensino secundário 
do Brasil da época. Ainda neste mesmo ano, informa Sevcenko, Coelho 
Netto foi eleito deputado pelo Maranhão, com três legislaturas conse-
cutivas, nomeado secretário do governo do Estado do Rio, professor de 
história das artes e literatura dramática da Escola Dramática Municipal, 
da qual foi, também, diretor. Além disso, colaborou com inúmeras revis-
tas mundanas, foi mestre de cerimônias de festas oficiais e semioficiais, 
paraninfo da maioria dos formandos cariocas e conferencista de grande 
sucesso. No início da sua carreira, em 1898, conseguiu editar onze livros 
em apenas um ano. Mais tarde, já sexagenário, publicou, em 1924, nove 
livros.1 Embora Coelho Netto representasse o modelo deste tipo de escri-
tor a serviço do status quo, não constituía um caso único. Sevcenko relata, 
também, a “escalada” de sucesso de Olegário Mariano, o qual foi:

cronista, poeta, declamador, letrista, escritor de 
revistas e music-hall, eminência parda na concessão 
dos prêmios de viagens do Salão de Artes Plásti-
cas, astro dos salões mundanos, conferencista, aca-
dêmico, dramaturgo, afora o rendoso emprego na 
administração da Ilha das Cobras..., a sinecura de 
inspetor escolar, assíduo colaborador das revistas 
ilustradas e colunista social do Correio da Manhã.2

Contudo, havia aqueles que, considerando sua literatura como 
uma espécie de “missão sagrada”, investiam pesadamente contra esta 
banalização e, é preciso usar o termo correto, a “venda”, a “mercantili-
zação” da literatura. Estes, em menor número que aqueles que se uniram 
aos arrivistas da República, denunciavam a perda gradativa, mas veloz, 
dos princípios morais e éticos que os próprios republicanos cansaram de 
lançar ao rosto dos monarquistas, mas que agora não sentiam vergonha 
de reproduzir durante a vigência do novo regime. Entre estes defensores 
do retorno aos antigos valores e à preocupação com a missão social da 
literatura de instruir e esclarecer o povo se encontravam nomes como os 

1 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Pri-
meira República. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 103.

2 Ibid., p. 103.
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de Lima Barreto e Euclides da Cunha. “O momento era o da ‘imbecili-
dade triunfante’, diria Euclides da Cunha. Teve ampla circulação o neo-
logismo ‘mediocracia’ com carga semântica que significava o ‘regime 
das mediocridades’. Pessimismo e inconformismo se reuniam numa ati-
tude crítica visceral”.1

Além de denunciar a corrupção e banalização da literatura, Lima 
Barreto se preocupou, principalmente, em denunciar o lado perverso do 
processo de modernização da cidade e a forma como os subúrbios eram 
desprezados pelas medidas governamentais de urbanização, visando 
favorecer tão somente as elites do centro urbano. Para Lima Barreto, o 
prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, não pretendia acabar com a 
miséria e a desigualdade entre os habitantes, mas apenas evitar a presença 
da miséria no centro da capital federal, expulsando os pobres e miserá-
veis para os subúrbios mais distantes do centro “civilizado”. A crítica do 
autor de Clara dos Anjos se estendia, também, ao modelo republicano de 
governo que substituiu o modelo imperial e que, até então, só se preocu-
para em favorecer as oligarquias.

Guaraciaba Micheletti destaca essa preocupação de Lima Barreto 
em denunciar, através de seus personagens, a opressão do processo de 
urbanização sobre os subúrbios e seus habitantes, alijando-os dos con-
fortos da vida moderna e relegando-os ao lado mais sombrio e injusto 
da modernidade.

Ao lado desse traço confessional, sobressai, entre-
tanto, a crônica da cidade do Rio de Janeiro: um 
vasto painel, pintado com tintas fortes, sem meios-
tons, por onde circulam políticos, jornalistas, fun-
cionários públicos e toda a sorte de pessoas. Lima 
Barreto percorre os subúrbios cariocas, entra pelas 
vielas, esquadrinha as casas humildes, esmiúça o 
cotidiano das pessoas, desnudando suas fraque-
zas. Assim, consegue compor para os leitores o 
quadro de uma sociedade doente, de um governo e 
de uma lei inoperantes, invariavelmente a serviço 
dos poderosos.2

1 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Pri-
meira República. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 88.

2 MICHELETTI, Guaraciaba. Contra o racismo e a injustiça. In: BARRETO, Lima. Clara dos 
Anjos. Rio de Janeiro: Ática, 2007, p. 4. Prefácio.
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Lima Barreto foi pioneiro, não somente por ter sido o primeiro a 
denunciar o processo de marginalização dos subúrbios e suas populações, 
mas por fazê-lo a partir do ponto de vista dos habitantes dos bairros peri-
féricos, tendo, inclusive, iniciado sua vida jornalística justamente com 
uma série de reportagens sobre a derrubada do Morro do Castelo1, onde 
moravam muitos pobres.

A produção literária do escritor carioca foi, portanto, militante 
desde seus primeiros passos no jornalismo. Seus textos, elaborados a 
partir de uma linguagem simples, denunciavam as formas de pressão e 
controle que a sociedade exercia sobre as gentes humildes dos subúrbios, 
ao descreverem situações em que a liberdade de viver era tolhida por pre-
conceitos raciais e de classe ou simplesmente por se ter ideias distintas 
das esposadas pelas elites dominantes. Lima Barreto foi um observador 
atento da realidade de seu tempo e, ao transportá-la para romances, con-
tos e crônicas com olhos de repórter sensível, originou uma renovação 
temática na literatura brasileira que preparou, de certa forma, o caminho 
para as propostas literárias revolucionárias propagadas, alguns anos mais 
tarde, pelos modernistas.

A questão da segregação das classes humildes, no entanto, vem 
sendo abordada na literatura brasileira desde o século XIX, ou seja, antes 
de Lima Barreto. Em meados desse século, Manuel Antônio de Almeida, 
com Memórias de um sargento de milícias,2 se tornou o primeiro escritor 
a expor as contradições sócio-históricas do nosso país. Na obra, lançada 
em 1854, o autor esmiuçou o modo de vida das classes populares do Rio 
de Janeiro durante o governo de D. João VI. Esse romance contém descri-
ções dos principais pontos da cidade, como igrejas e ruas mais importan-
tes. Entretanto, também são descritos locais considerados como perten-
centes ao que se costuma denominar “margem da sociedade”, como é o 
caso de acampamentos de ciganos e bares de terceira categoria.

O que destaca a narrativa ficcional de Manuel Antônio de Almeida 
da maior parte da produção literária de sua época foi a evidente opção do 
autor por retratar as classes média e baixa do período em questão, contra-
riando a tendência geral de outros autores românticos de somente  retratarem 

1 As reportagens começaram a ser publicadas em 28 de abril de 1905 e só terminaram a 3 de 
junho do mesmo ano. BARBOSA, Francisco de Assis. A vida de Lima Barreto. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1964, p. 125-126.

2 ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias. 31. ed. São Paulo: 
Ática, 2003.
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a burguesia e seus ambientes. Seu projeto ficcional se sobressai, também, 
em virtude de seu humorismo imparcial e mesmo amoral, seu estilo colo-
quial, mas sem banalidade, e seu tom direto. A linguagem empregada por 
Manuel Antônio de Almeida não se coadunava com a retórica liberal e o 
estilo floreado dos literatos de sua época, conseguindo, assim, imprimir 
significado e amplidão aos aspectos mais corriqueiros da realidade pre-
sente de seu tempo, devido à aproximação que faz do cotidiano popular. 
Essa é a razão pela qual uma obra como Memórias de um sargento de 
milícias conseguiu se desvincular da ideologia das elites dominantes de 
seu tempo: contrapondo a irreverência popularesca e humorística à rigidez 
das contingências do momento e de determinada camada social.1

A vida sofrida e quase desconhecida dos pobres e miseráveis viria 
a ser abordada ainda mais enfaticamente durante o período do Realismo/
Naturalismo. O ícone maior deste movimento literário foi o romance O 
cortiço,2 de Aluísio Azevedo, de 1890. O autor retratou a vida difícil dos 
pobres do Rio de Janeiro do Segundo Império por meio da descrição do 
cortiço e de seus habitantes, sem economizar nas cenas fortes e impres-
sionantes, destacando toda a sujeira, podridão e promiscuidade material e 
moral do local e dos moradores.

Visando expor a vida miserável do proletariado urbano em toda a 
sua plenitude, O cortiço obedece aos princípios do Naturalismo e destaca 
a influência do meio, bem como dos instintos, no comportamento dos 
personagens, que muitas vezes são comparados a animais. Essa criação 
de Aluísio Azevedo tem como influência maior o romance L’Assommoir, 
do escritor francês Émile zola, obra na qual este autor prescreve um rigor 
científico na representação da realidade.3 Aluísio Azevedo, seguindo esta 
linha “ateve-se à seqüência de descrições muito precisas onde cenas cole-
tivas e tipos psicologicamente primários fazem, no conjunto, do cortiço a 
personagem mais convincente do nosso romance naturalista”.4

Como representante do romance de cunho naturalista, Aluísio Aze-
vedo escreveu O cortiço em um momento em que a literatura brasileira 

1 CANDIDO, Antonio. Dialética da malandragem. In: ————. O discurso e a cidade. São 
Paulo: Duas Cidades, 1993, p. 52.

2 AzEVEDO, Aluísio. O cortiço. 25. ed. São Paulo: Ática, 1992.
3 CANDIDO, Antonio. De cortiço a cortiço. In: ______. O discurso e a cidade... op. cit., p. 

124-125.
4 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 

1997, p. 212.
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vivia o sombrio pessimismo devido à “consciência do atraso”, fruto da 
“contradição entre a grandiloquência das aspirações liberais e o fatalismo 
de teorias então recentes e triunfantes”.1 Era convicção geral entre as eli-
tes da época que o atraso das tradições e instituições brasileiras frente às 
dos povos civilizados se devia à nossa herança latina e à influência do 
meio ambiente, indolente e sensual. A trama do livro reproduz este pensa-
mento “reforçando” a ideia da superioridade do português, do branco face 
ao brasileiro de origem e ao mestiço. Aluísio Azevedo retratou com pro-
priedade a vida e os problemas dos marginalizados da sociedade. Entre-
tanto, o espaço retratado nesta obra se encontra restrito à área central do 
Rio de Janeiro.

Outro grande nome da literatura brasileira, Machado de Assis, 
representante do movimento literário conhecido como Realismo, foi o 
primeiro a empregar a expressão “subúrbio”. Em Dom Casmurro, ele 
coloca no protagonista Bento Santiago, ou Bentinho, o desejo de escrever 
um livro intitulado, provisoriamente, “História dos Subúrbios”. Sevcenko 
registra que Dom Casmurro funcionaria como uma espécie de preâm-
bulo para a obra principal, como um prelúdio para o estudo histórico da 
evolução urbana, incubado pela evocação das circunstâncias afetivas que 
marcaram a infância, mocidade e o breve período em que Bentinho foi 
casado.2 Dom Casmurro, portanto, funcionaria como uma espécie de pre-
paração do personagem para a tarefa de registrar em papel suas lembran-
ças da criação e evolução dos subúrbios cariocas. O personagem Benti-
nho tencionava “fazer uma ‘História dos Subúrbios’ [...] relativa à cidade; 
era obra modesta, mas exigia documentos e datas, como preliminares, 
tudo árido e longo”.3 Como opção, ele decide contar primeiro a história de 
sua vida e de seu desencanto com esta para, em seguida, iniciar sua apre-
ciação histórica dos subúrbios cariocas. “A terra lhes seja leve! Vamos à 
‘História dos Subúrbios’”.4

Embora o personagem Bentinho tenha mencionado o desejo de 
contar a história dos subúrbios, ele ficou apenas na intenção. Cabe desta-
car que Machado de Assis se ocupou principalmente das classes média e 

1 CANDIDO, Antonio. De cortiço a cortiço. In: ______. O discurso e a cidade. São Paulo: 
Duas Cidades, 1993, p. 139.

4 SEVCENKO, Nicolau. Troca de elite. Fonte: http://www.puntel.com.br/
artigos/?CODNOT=89>. Acesso em: 07 jul. 2010.

1 ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. 31. ed. São Paulo: Ática, 2000, p. 15.
2 Ibid., p. 184.
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alta urbanas do Rio. Em seus textos predominam o condicionamento do 
homem ao meio social, a lei do mais forte, a crítica à burguesia, permeados 
ora por um humor reflexivo, ora amargo diante dos tormentos humanos, 
quase sempre retratado por um viés irônico e crítico. Sua  preocupação 
constante foi revelar ao leitor as motivações secretas das ações humanas, 
enfatizando o contraste entre a essência e a aparência do comportamento 
do ser humano.

Contemporâneo de Lima Barreto, o cronista João do Rio também 
retratou os subúrbios cariocas do início do século XX. Suas crônicas e 
reportagens são indispensáveis para que se possa compreender a fisiono-
mia social e urbana do Brasil daqueles tempos. Suas reportagens, porém, 
foram escritas sob o “ângulo preconceituoso de quem vê o Brasil dos anos 
1910 pensando no fausto da Corte mantida pelo braço escravo [...]”.1 De 
acordo com Arnoni Prado, o cronista carioca retratou sem muitos pudores 
o horror da miséria dos excluídos, embora justifique tal pobreza pela des-
vinculação moral em face da ordem.

Não surpreende, assim, que ao mesmo tempo em 
que revela o absurdo da honestidade no miserável 
que revira o lixo, o repórter acabe levantando a 
revolta anônima dos que se esfolam para manter 
a prosperidade do outro. [...] E João do Rio, como 
poucos, soube ver no parasitismo da grã-finagem, 
do patrão e dos picaretas os sinais da nova moral 
que a ética burguesa imprimia à função transforma-
dora do capital no Brasil da Primeira República.2

Esta postura aristocrática e preconceituosa de João do Rio se 
explica, entre outras razões, pelo fato de ele ser um típico dândi em 
terras brasileiras. Como pontua Jerrold Seigel, “o dândi era o oposto 
da massa humana comum, como demonstrou o isolamento de artistas 
realmente aristocráticos como Gautier”3 e, portanto, só consegue per-
ceber a sociedade a partir de uma visão “do alto”. João do Rio retratou 

3 PRADO. Antônio Arnoni. Mutilados da Belle-Époque: notas sobre as reportagens de João do 
Rio. In: SCHWARz, Roberto (Org.) Os pobres na literatura brasileira. São Paulo: Brasi-
liense, 1983, p. 68.

4 Ibid., p. 72.
1 SEIGEL, Jerrold. Paris boêmia: cultura, política e os limites da vida burguesa: 1830-1930. 

Tradução: Magda Lopes. Porto Alegre: L&PM, 1992, p. 112.

Tese_Camila.indd   64 13/03/2012   13:58:41



O subúrbio na narrativa de João Antônio – 65

a vida e as dificuldades dos marginalizados dos subúrbios, mas não 
como Lima Barreto, o qual mostrou tal realidade pelo viés do olhar 
desses excluídos da sociedade.

Após a morte de Lima Barreto, em 1922, a vida dos subúrbios 
cariocas precisava de um cronista, um escritor ou um repórter que desse 
continuidade à investigação social sobre este setor esquecido da grande 
metrópole carioca. O subúrbio, com sua miscelânea de raças, crenças, 
códigos de conduta e histórias de vida sempre se revelou um terreno pro-
pício para investigações profundas do caráter do ser humano. Ali ocor-
rem dramas, tragédias, conflitos, encontros e desencontros, cultivo de 
costumes e regras de comportamento que, somados, originam um estrato 
social dotado de características e peculiaridades que o diferenciam quase 
que completamente de outras camadas sociais encontradas nas zonas 
nobres das cidades.

Alguns escritores que participaram da Semana de Arte Moderna, 
de 1922, também passaram a se preocupar com a denúncia social da 
realidade brasileira, que penalizava as classes desfavorecidas. Mário 
de Andrade, por exemplo, com seu Macunaíma, abordou a questão da 
pobreza através de um personagem que se apresenta como uma “bricola-
gem” de características identificadas com os brasileiros. Em geral, essas 
características nada edificantes, como a preguiça, a luxúria, a avidez e 
um modo de vida sonhador, que revestem o “herói sem nenhum caráter”, 
serviram para denunciar a visão preconceituosa e elitista que a alta bur-
guesia brasileira possuía do homem pobre e humilde. Este personagem 
híbrido, a um só tempo negro, índio e branco, se tornou o paradigma do 
malandro-mor da literatura brasileira.

A linguagem peculiar em Macunaíma era um dos artifícios empre-
gados pelos modernistas em suas investidas contra as correntes literárias 
consideradas por eles como ultrapassadas, caso do Parnasianismo. Mário 
de Andrade, nesta obra, chamada por ele de rapsódia, buscou instituir 
modos de ler e de fazer literatura que caracterizassem sua visão particu-
lar sobre o modernismo paulista. Para tanto, lançou mão de uma mistura 
radical de estilos que propiciou uma aproximação da literatura à narrativa 
oral e à sensualidade, um amálgama literário que, ainda que de forma 
implícita, remetia o pensamento do leitor à própria cultura de São Paulo. 
Misturam-se, na obra, além de episódios baseados em lendas indígenas 
e provérbios populares, “obscenidades, estereótipos desenvolvidos na 
sátira popular, atitudes em face do europeu, mostrando como cada valor 
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aceito na tradição acadêmica e oficial correspondia, na tradição popular, a 
um valor recalcado que precisava adquirir estado de literatura”.1

Se em Macunaíma a capital paulista se destacou pelo seu desen-
volvimento tecnológico, progresso e avanço industrial, isso foi mostrado 
por intermédio de uma visão da vertente modernista defendida pelo autor. 
A cidade fora percebida pelo discurso satírico e irônico, distanciando-se e 
mesmo divorciando-se da sisudez e rigidez formal do processo de moder-
nização urbana, cujos reflexos se faziam, então, sentir no âmbito da lite-
ratura. As andanças do “herói sem nenhum caráter” pelas ruas da metró-
pole paulistana conferiam a estas um tom mais alegre e colorido, propício 
para abrigar as aventuras daquele que reivindicava, na terra conhecida 
como o berço do trabalho e da industrialização, seu direito à preguiça, 
ao lazer, à sensualidade da comunhão com a terra. Macunaíma, de certo 
modo, se resignava com o destino de São Paulo em se tornar uma cidade 
grande, com todos os problemas que isso acarretaria, mas queria resgatar, 
ao menos, o direito de manter sua própria individualidade, sua cultura e 
tradições, sem ser engolido pelo fantasma da urbanização moderna.

Alcântara Machado, em Brás, Bexiga e Barra Funda, de 1927, 
retratou o universo paulistano dos bairros dos imigrantes italianos em 
busca de uma nova vida. Na obra, se descortinam uma plêiade de aspectos 
humanos, morais, culturais e linguísticos, próprios daquela comunidade, 
em confronto com a visão de mundo, os costumes e vivências de um 
país ainda desconhecido para os personagens. Os contos que compõem 
a obra revelam ao leitor as desventuras, desacertos, esperanças e sonhos 
dos imigrantes que habitavam os subúrbios pobres e sofridos, lugar de 
moradia dos operários das indústrias paulistanas. Brás, Bexiga e Barra 
Funda expunha a dura realidade dessa classe operária imigrante, frente a 
uma São Paulo que se industrializava rapidamente.

Alcântara Machado, assim como muitos romancistas da primeira 
fase modernista, recusou o empolamento, a retórica, os floreios linguísti-
cos. Ao contrário, sua linguagem era marcada pelo estilo telegráfico, con-
ciso, denotando inclinação pelo “pitoresco” e pelo “anedótico”, propício 
para relatar a difícil vida do imigrante ou sua árdua ascensão.2 Portanto, o 
estilo coloquial e ágil, feito de frases curtas, é característica marcante de 

1 CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 8. ed. São 
Paulo: T. A. Queiroz, 2000, p. 120.

1 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 1997, 
p. 424.
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sua obra, revelando um autor competente para realizar uma das aspirações 
principais do Modernismo: eliminar o “falar difícil”, o jeito parnasiano e 
pedante de escrever. A ficção de Alcântara Machado apresenta excelente 
investigação da influência que o imigrante trouxe, inclusive, para o lin-
guajar paulistano, revelando no autor o artista consciente de que o literato 
é também um historiador, ao observar a realidade urbana que o cerca.

Com o fim da chamada República Velha, devido à Revolução de 
1930, o panorama literário foi agitado pela radicalização do gosto e de 
novas ideias políticas, como o comunismo e o fascismo. A produção 
romanesca conhecida como “Romance de 30” se preocupou, a partir de 
então, a mostrar ao leitor a triste realidade das terras áridas e inóspitas que 
a herança de miséria e incultura legadas pelos primeiros anos de Repú-
blica haviam reservado às classes desfavorecidas do país. Os escritores 
representantes dessa nova tendência literária não mais procuravam, em 
suas obras, atender à curiosidade despertada pelo exótico, mas, ao contrá-
rio, desmistificar e desmascarar a realidade subjacente ao encanto propor-
cionado pelo pitoresco.1 Nesse sentido, o ambiente literário e intelectual 
do decênio de 30 se afasta da utopia modernista — noção de “país novo” 
— e se aproxima do desencanto da pós-utopia — noção de “país subde-
senvolvido” ou ainda nas palavras de Antonio Candido da “consciência 
catastrófica do atraso nacional”.2

O chamado “Romance de 30”, portanto, transformou o regionalismo 
ao abandonar a visão paternalista e exótica, substituindo-a por uma posição 
crítica mais agressiva que, não poucas vezes, assumia o ângulo de visão do 
oprimido, ao mesmo tempo em que optava por um acentuado realismo no 
emprego do vocabulário e escolha das situações. Essa nova temática lite-
rária possui, em suas fileiras, nomes de projeção como Graciliano Ramos, 
Jorge Amado, Amando Fontes, Dyonelio Machado e Marques Rebelo. As 
obras desses autores são, geralmente, caracterizadas pela denúncia social, 
pela preocupação com a discussão acerca da realidade urbana brasileira, 
dos temas regionais e de suas respectivas implicações sociais.

A produção literária de Graciliano Ramos representa “o ponto mais 
alto da tensão entre o eu do escritor e a sociedade que o formou”.3 Seus 

2 CANDIDO, Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. In: ______ A educação pela noite e 
outros ensaios. 3 ed. São Paulo: Ática, 2000, p. 142.

3 Idem
1 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 1997, 

p. 452-453.
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romances pintam um retrato da sociedade brasileira a partir da fusão entre 
o psicológico e o social, criando, assim, uma análise profunda das contur-
badas relações sociais nos meios urbano e rural. Para tanto, Graciliano, 
em Angústia, utilizou uma linguagem que se esforçava por representar, 
com fidelidade, o clima, o ambiente psicológico no qual o protagonista, 
Luís da Silva, se encontrava mergulhado, isto é, um limbo mental em que 
tanto consciente como inconsciente se misturavam e se confundiam, mas 
que, entretanto, também se separavam e se postavam lado a lado.

Angústia1 enfoca o ambiente urbano, na periferia de Maceió, cen-
tralizando-se nas contradições que o capitalismo traz à vida nas cidades e 
nos problemas específicos da classe média urbana. No romance, o perso-
nagem Luís da Silva considera a sociedade como responsável pela falta de 
maiores perspectivas em sua existência apagada. Dominado pelo espírito 
de vingança, mata seu rival e inimigo tangível, Julião Tavares, símbolo 
de tudo o que ele odiava. Após o assassinato, passa a ser atormentado e 
sufocado pela angústia resultante de seu crime.

A maior parte das obras de Jorge Amado, principalmente as do 
chamado “ciclo social”, apresenta preocupação político-social, denun-
ciando, em tom direto, lírico e participante, a miséria e a opressão sobre o 
trabalhador rural e as classes populares. Alfredo Bosi assinala que a fase 
inicial do escritor baiano procurava imprimir às suas obras uma visão 
crítica das contradições sociais do capitalismo. Destacam-se, nas obras 
dessa fase, os “depoimentos líricos, isto é, sentimentais, espraiados em 
torno de rixas e amores marinheiros (Jubiabá e Capitães de Areia)”.2 Seus 
enredos caracterizam-se pelos temas que abordam questões conflituosas: 
o papel do negro na sociedade baiana, as discussões a respeito dos aspec-
tos históricos da cidade de Salvador e do Recôncavo Baiano, as questões 
prosaicas, como a vida simples dos artistas de circo, mas, principalmente, 
a vida operária dos portuários, destacando-se, aí, a greve como símbolo 
da consciência da classe trabalhadora.

O romance Jubiabá,3 que estabelece constante diálogo entre fic-
ção e realidade, foi uma das obras desse ciclo e apresentou uma força 
poética voltada para os pobres e a denúncia das desigualdades sociais. 
Romances engajados como esse procuram investigar uma  ideologia 

2 RAMOS, Graciliano. Angústia. 42. ed. Rio, São Paulo: Record, 1994.
3 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 1997, 

p. 459.
1 AMADO, Jorge. Jubiabá. 62. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005.
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política que cresce em meio ao proletariado e à luta de classes, como 
forma de denúncia da crise social, retratando as características da 
sociedade e as condições históricas do Brasil dos anos 1930. A obra 
Capitães de Areia,1 por sua vez, constitui uma narrativa de cunho rea-
lista, que gira em torno das peripécias de um grupo de meninos de 
rua que sobrevive de furtos e pequenas trapaças. Por viverem em um 
trapiche velho e abandonado, os garotos desse bando, liderados pelo 
personagem Pedro Bala, são conhecidos como “capitães de areia”. A 
história é conduzida em função dos destinos individuais de cada inte-
grante do bando. Por meio desse artifício literário, Jorge Amado ilustra 
a marginalização definitiva de alguns personagens em contraposição à 
desalienação de outros. Esses “capitães de areia” podem ser descritos, 
ironicamente, como caricaturas do lendário Robin Hood, uma vez que 
tiram dos ricos e guardam para os pobres, isto é, para eles mesmos. 
No geral, as preocupações sociais dominam, mas os problemas exis-
tenciais dos garotos os transformam em personagens corajosos, porém 
sofridos e marginalizados.

A caracterização do pobre desprezado pela sociedade burguesa 
industrializada também foi palco dos acontecimentos narrados no 
romance Os Corumbas,2 de Amando Fontes. Na obra, o escritor procu-
rou retratar de forma explícita as mazelas do camponês que, ao sair de 
sua terra natal (Aracaju-SE), se depara com uma realidade inóspita e 
amedrontadora. Amando Fontes optou por representar a estética desse 
povo sofrido e segregado que se torna vítima da industrialização e da 
modernidade. O tema deste romance descortina a realidade degradante 
que assume a vida de uma família de sertanejos no meio urbano. Este é 
um dos traços que distinguem essa narrativa, pois denuncia a exploração 
desses personagens nas fábricas de Aracaju. Os valores familiares típi-
cos do sertão se deterioram no ambiente urbano, visto que, as filhas dos 
Corumbas são levadas à prostituição.

Na literatura sul-rio-grandense, Dyonelio Machado, romancista da 
segunda geração modernista, imprime em seus textos um marcante cará-
ter — mas não exclusivamente — regionalista, cujo conteúdo ficcional se 
mostra universal ao descrever um estrato social emergente ao longo dos anos 
1930: o proletariado urbano. Em Os ratos, Dyonelio se preocupa em “dar 

2 AMADO, Jorge. Capitães de areia. 96. ed. Rio de Janeiro: Record, 1999.
3 FONTES, Amando. Os corumbas. 25. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003.

Tese_Camila.indd   69 13/03/2012   13:58:42



70 – O subúrbio na narrativa de João Antônio

voz às classes urbanas desprivilegiadas”1 ao mesmo tempo em que apre-
senta um retrato vívido do ambiente urbano em que essas classes residem, 
outorgando à cidade um status de verdadeiro personagem. O contexto de Os 
ratos2 se assenta na descrição das andanças do protagonista Naziazeno pelas 
ruas e bairros da cidade de Porto Alegre, de meados da década de 1930, 
em busca de dinheiro para saldar uma dívida urgente. O personagem, após 
muito andar, consegue juntar o dinheiro de que necessita, mas, ao retornar ao 
lar, não consegue dormir direito, assombrado pelo temor de que os ratos que 
infestam sua casa acabem por roer o dinheiro que lhe custara tanto suor. O 
romance aborda a questão da condição humana na sociedade capitalista, ou 
seja, o processo de reificação do homem. Naziazeno, portanto, constitui uma 
humilde peça na engrenagem social, a qual se move sempre alheia aos dra-
mas individuais. O personagem é apenas mais um dentro da grande massa 
de desfavorecidos esmagados pela indiferença da sociedade.

Marques Rebelo, um neo-realista nostálgico e lírico, segundo 
Alfredo Bosi, utilizou em seu processo escritural uma linguagem colo-
quial. O ponto alto de sua obra foi a ênfase em servir de testemunha da 
vida difícil do povo sem, contudo, recair no populismo. Dessa forma, 
pôde fixar as angústias, desilusões e esperanças do homem oprimido sem 
incorrer no pecado da retórica fácil e vazia.

Rebelo elaborou suas narrativas com suas raízes memorialistas ser-
vindo de matéria-prima, mas sempre fazendo questão de manter a sepa-
ração entre os planos do “eu” e da realidade. Seus textos, portanto, foram 
narrados a partir de um ponto de vista objetivo, embora se encontrassem 
“contaminados por traços de lirismo nostálgico”. Em sua obra, as cenas 
cariocas eram construídas como uma espécie de “recorte”, com vistas 
a facilitar a leitura da realidade citadina. Nessas cenas, abundam minu-
dências, atos comezinhos e ordenação de coisas insignificantes. Outra 
peculiaridade de sua escrita é a presença de um desenvolvimento linear 
e evolutivo do enredo romanesco, embora bipartido em duas séries para-
lelas. Tal linearidade, convém ressaltar, também caracterizou a narrativa 
realista-naturalista retomada no romance de 30, que não apresentava con-
tinuidade às formas narrativas experimentais do Modernismo de 1922. 3

1 CRUz, Claudio. Literatura e cidade moderna: Porto Alegre 1935. EDIPUCRS/Instituto 
Estadual do Livro, 1994, p. 93.

2 MACHADO, Dyonelio. Os ratos. 12. ed. São Paulo: Ática, 1992.
1 GOMES, Renato Cordeiro. Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência urbana. Rio 

de Janeiro: Rocco, 2008, p. 130-135.
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Rebelo, em seu texto de estréia, Oscarina,1 abordou, com com-
petência, a vida carioca em seus aspectos mais simples e triviais. Neste 
conto, o jovem protagonista Jorge abandona os estudos para trabalhar. 
Insatisfeito, entra para a vida militar, mas se envolve em problemas dis-
ciplinares. Por fim, abandona a namorada de infância para viver ao lado 
da mulata Oscarina. De forma geral, foi nos acontecimentos cotidianos do 
Rio, nos episódios pitorescos passados nas ruas e na rotina diária das lides 
domésticas, bem como no ambiente dúbio dos redutos boêmios cariocas, 
que Rebelo coletou o material para suas obras.

Na literatura brasileira dos anos 1940, surge Nelson Rodrigues, 
figura revolucionária da dramaturgia nacional. Em suas tragédias cariocas, 
representou histórias de traições, amores proibidos e dramas familiares do 
ambiente urbano. A Falecida2 é um texto de ruptura com o ciclo mítico 
e o dramaturgo apelou para o mais banal signo do cotidiano. Nesta peça, 
desfilam protagonistas suburbanos frustrados e fracassados. Seu cenário é 
o da zona Norte do Rio de Janeiro dos anos 1950, com personagens que 
não representam mais arquétipos nem revelam alguma parte sombria e 
equívoca da alma dos brasileiros, mas tão somente o cotidiano vulgar da 
população carioca. Essa representação do mundo dos subúrbios cariocas 
destaca-se pelo emprego de temas triviais, assuntos populares e o uso de 
gíria. Com essa fala tipicamente suburbana, Nelson Rodrigues punha em 
cena discussões existenciais de seus personagens atormentados, bem como 
temas mais prosaicos, como a falta de dinheiro, crianças ranhentas, mulhe-
res com pernas por depilar e cartomantes trambiqueiras. “A peça A Fale-
cida foi o primeiro encontro com a realidade suburbana do Rio de Janeiro, 
nascido de ‘A vida como ela é’, e iniciou a fase das tragédias cariocas do 
dramaturgo, de compromisso assumido com o mundo à volta”.3

Em termos de ideologia, Nelson Rodrigues não apresentou um 
comportamento ambíguo, pois sempre assumiu seu conservadorismo, 
vivendo seus valores com autenticidade. Ele repassou, em parte, suas con-
vicções para sua arte, como forma de criticar a incongruência ideológica, 
a hipocrisia e o cinismo próprios da mentalidade de classe média. Embora 
o dramaturgo introduzisse em suas peças um ponto de vista moralista 

2 REBELO, Marques. Os melhores contos de Marques Rebelo. Seleção: Ary Quintella. 2. 
ed. São Paulo: Global, 1997.

2 RODRIGUES, Nelson. A Falecida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
3 MAGALDI, Sábato. Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações. São Paulo: Perspectiva, 

1992, p. 125.
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contrário a quaisquer mudanças no status quo de sua época, tal fato não 
desqualifica a sua obra e nem tira dela o caráter crítico.

Ao final da década de 1950, insere-se no cenário literário Carolina 
Maria de Jesus, a partir da publicação de seus diários sob o título Quarto 
de despejo.1 A obra pode ser considerada como uma das mais destacadas 
precursoras da literatura marginal. A trajetória literária de Carolina sur-
preende por se tratar de uma mulher negra, catadora de sucatas que, da 
noite para o dia, se viu guindada ao status de “estrela” no meio intelectual. 
Quarto de despejo relata o fatigante e monótono dia-a-dia dos trabalhado-
res marginalizados dos subúrbios paulistanos. Ambientado na favela do 
Canindé, às margens do Tietê, o livro descreve as andanças da escritora-
personagem em busca de sucata para sustentar seus três filhos. Noite alta 
adentro, porém, ela repassa suas impressões do dia para seu caderno de 
anotações. A obra apresenta uma “descontinuidade cronológica” em seus 
registros que, contudo, não significava “uma quebra na estrutura narra-
tiva do diário”. É que os dias sem anotações acabavam preenchidos pela 
“extensão metonímica dos dias plenos, através de um recurso de estilo 
bastante simples, mas eficiente: o da repetição”.2

Em Quarto de despejo, Carolina de Jesus manifestou um forte 
pendor legalista, a par de uma crença no trabalho que traz à mente o 
posicionamento ideológico e de vida de personagens próprios de sambas 
de autores como Adoniran Barbosa, como é o caso do Joca, de “Saudosa 
Maloca”. Seu diário mostra uma dicotomia entre o mundo dos “bem de 
vida” e os marginalizados da favela, encarando tal situação como algo, 
em certa medida, natural.

Na década seguinte, aproximadamente 40 anos após a morte de 
Lima Barreto, assiste-se ao surgimento, no cenário literário brasileiro, de 
João Antônio, que, com sua obra de estreia, Malagueta, Perus e Baca-
naço, retoma o fio de Ariadne da investigação literária barretiana sobre as 
ditas “esferas malditas da sociedade urbana [grifo nosso]”.3

João Antônio representou o apogeu da literatura brasileira que se 
ocupa da questão dos subúrbios e da segregação resultante do crescimento 
1 JESUS, Carolina Maria de. Quarto de Despejo: diário de uma favelada. 6. ed. São Paulo: 

Ática, 1997.
2 VOGT, Carlos. Trabalho, pobreza e trabalho intelectual (O Quarto de Despejo, de Carolina 

Maria de Jesus). In: SCHWARz, Roberto (Org). Os pobres na literatura brasileira. São 
Paulo: Brasiliense, 1983, p. 207.

3 CANDIDO, Antonio. A noite enxovalhada. In: ANTôNIO, João. Malagueta, Perus e Baca-
naço. 4. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2009, p.12. Prefácio.
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das cidades. O escritor, em seus contos, procurou retratar os subúrbios 
cariocas e paulistanos por meio da reconstituição ficcional dos chamados 
“bairros boêmios”. Como destaca Alfredo Bosi, João Antônio, sem sair 
do contexto da metrópole, “soube trazer ao primeiro plano da escrita uma 
fusão original de pobreza e boêmia que provavelmente não se ajustaria à 
representação do dia-a-dia de um peão de fábrica”.1

Uma das grandes inovações literárias em relação à representação 
do subúrbio e seus habitantes é a introdução, por João Antônio, de uma 
escrita particular e peculiar que se encarregará de restituir a voz a esses 
malandros boêmios que se multiplicam nas regiões periféricas de Rio de 
Janeiro e São Paulo. É no solo nutritivo desse amálgama de linguagem 
jornalística e criação ficcional que os personagens joãoantonianos vão 
germinando, ganhando vida e capacidade de expressão. As vivências e 
mazelas dos personagens suburbanos são retratadas quase que à perfeição 
pelo fato de, convém frisar, o próprio escritor, em virtude das necessida-
des financeiras de sua família pobre, ter de morar, durante algum tempo, 
em locais como a Boca do Lixo, área pobre e boêmia de São Paulo.

Comprometido com as classes desprivilegiadas da sociedade, a que 
denomina, de forma genérica, “merdunchos”, o contista não cessa, em 
seus textos, de apontar e denunciar as consequências funestas do desen-
freado processo de urbanização, do inchaço das grandes cidades, despro-
vidas da necessária infraestrutura para receber e acomodar tanta gente, e 
o descaso do governo para com as parcelas pobres dos subúrbios.

1 BOSI, Alfredo. A escrita e os excluídos. In: ______ Literatura e resistência. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002, p. 258.
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CAPíTULO III 
METRóPOLE E SUBÚRBIO: OLHARES CRUzADOS

A Revolução Industrial acelerou o processo de modernização 
do espaço urbano, fazendo algumas cidades européias crescerem até se 
tornarem metrópoles, marcadas pela exacerbação da individualidade, 
aumento da violência e a disparada da exclusão social. Com o cresci-
mento populacional, o espaço urbano passou a ser partilhado por grande 
número de pessoas, o que conferiu a estas metrópoles uma acentuada 
polifonia e, consequentemente, uma diversidade de discursos que ques-
tionavam valores, paradigmas e conceitos. Ao mesmo tempo, a cidade 
grande foi perdendo o contato com as referências do passado, memória e 
tradição urbanas. O indivíduo urbano se viu, assim, obrigado a adaptar-se 
a um novo ambiente, marcado pelo caos da transição de um mundo antes 
seguro e que agora se apresentava pleno de dúvidas e incertezas. Segundo 
Marshall Berman,

O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado 
por muitas fontes: grandes descobertas nas ciências 
físicas, com a mudança da nossa imagem do uni-
verso e do lugar que ocupamos nele; a industriali-
zação da produção, que transforma conhecimento 
científico em tecnologia, cria novos ambientes 
humanos e destrói os antigos, acelera o próprio 
ritmo de vida, gera novas formas de poder corpo-
rativo e de luta de classes; descomunal explosão 
demográfica, que penaliza milhões de pessoas 
arrancadas de seu habitat ancestral, empurrando-as 
pelos caminhos do mundo em direção a novas 
vidas; rápido e muitas vezes catastrófico cresci-
mento urbano.1

A capital francesa viveu a falência da Revolução, sentindo-se 
perplexa frente à derrota operária de 1848. Aos olhos dos cidadãos, a 
realidade, naquele momento histórico, tornou-se surpreendentemente 
fragmentada, transformando-se em um mundo em ruínas. Entretanto, 

1 BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Tradu-
ção: Carlos Felipe Moisés; Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 16.
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a partir das remodelações de Georges Haussmann, prefeito entre 1853-
1870, Paris tornou-se paradigma de modernidade urbana, notabilizada 
pela construção de grandes vias que permitiam a rápida circulação de 
cargas e de transporte de passageiros. Se, por um lado, essas transfor-
mações do espaço urbano parisiense trouxeram brilho, glamour, beleza 
e dinamismo a determinados setores da capital, por outro mantiveram 
praticamente intacto e “oculto” o lado sombrio e perverso dessa reformu-
lação e adaptação do solo citadino. Às luzes e brilhos de locais parisienses 
privilegiados se contrapunham as imagens de miséria, desolação e aban-
dono de diversos distritos da cidade, justamente aqueles onde residiam as 
camadas mais pobres.

A “haussmannização” de Paris e das circunvizinhanças contri-
buiu para tornar a cidade não apenas uma metrópole superpovoada, mas 
sim um dos grandes flagelos do Segundo Império. Ali, uma formigante 
multidão anônima, composta por milhares de infelizes que precisavam 
se deslocar entre centro e periferia para trabalharem, viu-se obrigada a 
residir em bairros periféricos distantes, com todos os problemas que isso 
acarretava. Esse constante vai e vem da multidão se assemelhava muito 
ao movimento da maré. Pela manhã, o povo descia até o centro da cidade 
e, ao cair da noite, a mesma onda popular voltava para os distritos mais 
distantes. Era a primeira vez que a humanidade “presenciava a um espe-
táculo tão desolador para o povo”.1

A moderna Paris decepcionava por não conseguir acabar com a 
dicotomia social, polarizada entre os privilégios das elites e a opressão 
de milhares de marginalizados. Mesmo que muitas “famílias de olhos”2 
pudessem, agora, presenciar a ostentação do renovado centro parisiense, 
o abismo entre as classes sociais continuava existindo. A Paris de Napo-
leão III enfrentava um estado de confrontação e tensão capaz de con-
duzi-la à guerra civil. Walter Benjamin, no Exposé de 1939, registrou 
o estado de tensão e insegurança que cercava a Paris de Baudelaire, ao 
advertir que o brilho e esplendor “com os quais se cerca a sociedade 
produtora de mercadorias, e o sentimento ilusório de sua segurança não 

1 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-
ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 176.

2 A expressão “família de olhos” remete ao poema A Família de Olhos, de Baudelaire. Mar-
shall Berman considera que o poema denuncia o esforço das autoridades francesas em escon-
der os pobres do “alcance da visão” das elites. A pobreza, porém, retorna à presença dos ricos 
através dos recém inaugurados bulevares.
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estão ao abrigo de ameaças; é o que lhe vêm lembrar a derrocada do 
Segundo Império e a Comuna de Paris”.1

Passagens, obra inacabada, seria, possivelmente, o resultado do 
projeto crítico de Benjamin, que procurou apresentar a história do século 
XIX, construindo-a não de forma abstrata, mas como “comentário de uma 
realidade”. Seu intuito era “mergulhar em áreas até então ignoradas e 
desprezadas da história e resgatar aquilo que jamais alguém vira antes 
dele”. Benjamin tentava entender, com base “na vida e nas formas aparen-
temente secundárias, perdidas” da Paris do Segundo Império, “a vida de 
hoje, as formas de hoje”, isto, é, do seu “agora da cognoscibilidade”.2

O crítico propunha um novo método historiográfico que permitisse 
entender o presente a partir do contato com as imagens dialéticas que che-
gavam do passado. Ao invés de considerar o passado como “ponto fixo”, 
como algo “ocorrido” e “finalizado” do qual o presente deveria buscar o 
conhecimento, ele sugeriu uma reviravolta dialética.3 Portanto, a imagem 
dialética consistiria no fenômeno onde o “ocorrido” se encontra com o 
“agora”, na forma de um lampejo, formando uma constelação. Assim, tais 
imagens não-arcaicas quebram o continuum histórico e “saltam” da rela-
ção do ocorrido com o agora. Cabe ressaltar, também, que uma das formas 
que Benjamin buscou para apresentar essa relação é através do fragmento 
e da montagem, do conhecimento existente apenas “como lampejos” que 
procuram “mostrar” as ideias. Esse amálgama ou fusão entre aquilo que 
ocorreu e o “agora” foi, como vimos, chamado por Benjamin “imagens 
dialéticas”, cujo teor consistiria em uma “dialética na imobilidade”. Ima-
gem dialética e dialética na imobilidade constituem, sem dúvida, as cate-
gorias centrais das Passagens.4

Ao examinar as imagens dialéticas emanadas do processo his-
tórico-político da Paris de Baudelaire, Benjamin sentia ser possível 
encontrar pistas que permitissem entender o fenômeno intrigante da 
transição do estado republicano de feição burguesa, vigente na Ale-
manha da República de Weimar, em direção a uma ditadura de cunho 

1 BENJAMIN, Walter. Paris, capital do século XIX. In: ______. Passagens. Organização da 
edição brasileira de Willi Bolle. Colaboração de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: 
Imprensa Oficial, 2007, p. 54.

2 TIEDMANN, Rolf. Introdução à edição alemã (1982). In: BENJAMIN, Walter. Passagens. 
Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colaboração de Olgária Matos. Belo Hori-
zonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 17-29.

3 Ibid., p. 27.
4 Ibid., p. 28.
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fascista: o Terceiro Reich. Isto porque essas imagens dialéticas encon-
travam ressonância na situação política presente no “agora da cognos-
cibilidade” de BenjamIn: uma Alemanha marcada por eleições demo-
cráticas realizadas em contexto republicano, entusiasmo e esperança do 
povo por dias melhores, mas que descambaram, rapidamente, em uma 
realidade de centralização e endurecimento progressivo das diretrizes 
governamentais, até desaguarem no estabelecimento e solidificação de 
um Estado militarizado e repressivo. Willi Bolle observa que: “Assim 
como os fundadores da República Francesa estabeleceram afinidades 
com a res publica antiga, também Benjamin constrói analogias entre 
Segundo Império e Terceiro Reich, no sentido de tornar mais ‘legível’ 
a própria época”.1

Para compreender melhor a questão do “agora da cognoscibili-
dade”, convém examinar mais de perto as imagens dialéticas que o crítico 
alemão detectou na obra do poeta francês. Afinal, a despeito de toda a 
degradação e hostilidade que a modernidade representava para os habi-
tantes da capital francesa, parte do luxo e beleza de Paris se encontrava, 
pela primeira vez, disponibilizada ao acesso público. Ali, o esplendor e 
brilhantismo da cidade grande poderiam ser experimentados ao se pas-
sear por seus bulevares e parques, ou visitar museus, galerias, lojas de 
departamentos e monumentos nacionais. Paris, uma ‘cidade-espelho’ 
“deslumbrava a multidão, mas ao mesmo tempo, a desiludia”.2 Esta desi-
lusão pode ser explicada pelo ressentimento que o indivíduo nutria pelo 
Segundo Império, devido ao fracasso do século XIX que, a despeito de 
suas novas virtualidades técnicas, não soube ou não conseguiu criar, con-
comitantemente, uma nova ordem social que respondesse aos anseios 
da humanidade. Ao final, a última palavra coube às fantasmagorias do 
arcaico e do novo — as fantasmagorias da modernidade. Benjamin acres-
centa que o mundo dominado por essas fantasmagorias é, na expressão 
baudelaireana, a modernidade.3

Ao refletir sobre a obra de Baudelaire e a modernidade, o crítico 
alemão mostra que a literatura representativa desse processo de transfor-

1 BOLLE, Willi. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da história em Walter 
Benjamin. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 1994, p. 95.

2 BUCK-MORSS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das Passagens. 
Belo Horizonte: Editora UFMG; Chapecó, SC: Editora Universitária Argos, 2002, p. 112.

3 BENJAMIN, Walter. Paris, capital do século XIX. In ______. Passagens. Organização da 
edição brasileira de Willi Bolle. Colaboração de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: 
Imprensa Oficial, 2007, p. 67.
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mações urbanas é filha da cidade. As produções do poeta francês colocam 
em cena uma leitura da modernidade e permitem pensar as transforma-
ções da cidade representadas na obra literária.

Benjamin passou a encarar a modernidade como uma “época de 
degradação”, essencialmente hostil ao desenvolvimento pleno do ser 
humano. Sobre isso, pontua Willi Bolle que Benjamin percebia o “herói” 
de Baudelaire como uma “antítese da modernidade, figura incompatível 
com ela e catalisadora de suas contradições — eis o balanço do estudo 
benjaminiano sobre Baudelaire e sua época.”1 A preocupação de Benja-
min com o caráter único e incomparável dos fenômenos levou-o a tomar 
As flores do mal, de 1857, como referência básica na compreensão da 
modernidade. Como consequência, sua meta era desenvolver um pro-
jeto de análise crítica da modernidade, que estabelecesse Paris como a 
“capital do século XIX”, tendo a obra de Baudelaire como seu centro, 
onde o poeta francês evocava, de forma peculiar, a poesia da cidade 
parisiense.2 A seção de maior interesse do crítico era os Quadros pari-
sienses, juntamente com o pequeno ensaio O heroísmo da vida moderna. 
Ambos os textos dariam forma ao que se entende por moderno, ao retra-
tar a multidão anônima que se desloca sem parar pelas ruas da capital 
parisiense, apontando, assim, a tendência segregacionista e alienante do 
processo de modernização.

Benjamin encontrou, na obra baudelaireana, figuras “alegóricas” 
como o  flâneur, o literato/esgrimista, a prostituta, o apache e o trapeiro, as 
quais demonstravam como a modernidade oprime o indivíduo perdido na 
multidão, impedindo-o de realizar plenamente suas potencialidades. Para 
o crítico, a ressonância ininterrupta experimentada até hoje pela obra As 
flores do mal se explica pelo aspecto singular atribuído por Baudelaire à 
cidade grande: o da decrepitude e caducidade.3 Ele considerou Baudelaire 
um poeta “alegórico” porque foi em sua poesia que pela primeira vez se 
tornou manifesta a “forma-mercadoria como o conteúdo social da forma 
de percepção alegórica”, devido ao fato do poeta francês ter vivido em 

1 BOLLE, Willi. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da história em Walter 
Benjamin. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1994, p. 87.

2 CRUz, Claudio Celso Alano da. Um Baudelaire para o século XXI. Texto exclusivo para o 
curso Passagens BenjamIn: Baudelaire, Paris, Borges, Buenos Aires. Ministrado no semestre 
2009/2 na Pós-Graduação em Literatura da UFSC, p. 3.

3 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-
ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 378.
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uma época em que “pela primeira vez a forma-mercadoria se tornou visí-
vel na obra de arte, e a forma-massa no seu público”.1

O conteúdo alegórico dos poemas baudelaireanos, com o qual o 
poeta também dotou a metrópole, talvez possa explicar por que os Qua-
dros parisienses principiam com uma transfiguração da cidade, como 
pode ser visto nos poemas “Paisagem”, “O Sol” e “O cisne”. Em “Pai-
sagem”, o poeta lamenta a transformação do cenário urbano, agora coa-
lhado de chaminés, torres e campanários, símbolos da modernidade que 
avança e que o impede de gozar o espetáculo da chegada da primavera. 
Então, melancólico, ele se refugia na recordação dessa estação do ano e 
da calidez do sol que o aquecia. Em “O Sol”, o poeta pratica sua “estra-
nha e solitária esgrima”, buscando, “em cada canto os acasos da rima”. 
Para isso, tropeça nas palavras como em calçadas, uma referência aos 
bulevares recém-abertos, e “topando imagens desde há muito já sonha-
das”. Eis aqui a concretização do pesadelo da modernidade, através do 
qual o poeta já havia antevisto a caducidade e a ruína da metrópole. 
No poema “O cisne”, o poeta, atônito, constata que apesar de todas as 
mudanças pelas quais Paris passou, nada realmente mudou na alma dele, 
sempre acometido pela nostalgia dos tempos antigos, condenado, qual 
Atlas moderno, a carregar nos ombros o fardo dessas “lembranças que 
pesam mais do que rochedos”.2

Os poemas baudelaireanos apresentam, assim, em seus versos, uma 
plêiade de figuras alegóricas que o poeta utiliza para tentar representar o 
choque que a modernidade produz sobre o indivíduo, isto é, sobre o seu 
herói. Um olhar mais demorado sobre as mais importantes dessas figuras 
alegóricas permite alcançar um entendimento melhor do pensamento de 
Benjamin a respeito do papel que cada uma delas desempenha no uni-
verso da poesia de Baudelaire.

O poeta francês, após perder seu “halo” e ter sua condição social 
igualada à das classes desfavorecidas, buscou material para elaborar as 
imagens que o auxiliassem a investigar e compreender o imaginário cole-
tivo de sua sociedade. Essa busca de um “rosto”, uma imagem, uma más-
cara que simbolizasse o “herói da modernidade”, o elemento de resistência 
contra a opressão da modernidade, não foi exclusividade de Baudelaire. 

1 ROUANET, Sérgio Paulo. As razões do Iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 
1987, p. 66.

2 BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. 6. ed. Tradução: Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985, p. 316-330.
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Naturalmente, outros autores se debruçaram sobre o tema, como, por 
exemplo, Balzac, que optou por comparar os esforços do caixeiro-viajante 
aos do gladiador na arena. Baudelaire, contudo, escolheu, para encarnar 
seu herói, a figura do proletário, o qual dispõe apenas de sua força de tra-
balho para sobreviver e tentar resistir ao avanço da modernidade.

Em princípio, o poeta francês louva o heroísmo dos trabalhado-
res proletários, que enfrentam o ambiente insalubre e doentio das fábri-
cas e indústrias da capital parisiense, envenenando-se paulatinamente 
para garantir o pão de cada dia. Benjamin aponta que, para viver a 
modernidade, é necessário que o herói proletário baudelaireano, com-
ponente principal do que o poeta chamou de “multidão doentia”, tenha 
constituição heróica.1

A figura alegórica de herói baudelaireano que mais recorrentemente 
aparece na obra benjaminiana é a do  flâneur, personagem que vive entre-
gue às “fantasmagorias do espaço”.2 Benjamin fascinou-se com a extra-
ordinária mobilidade que o  flâneur apresentava ao “percorrer a metró-
pole em busca de sensações sempre novas, encarnando, na sua agitação 
extrema, no Homem da Multidão [...] no conto de Edgar Alan Poe”.3 O 
 flâneur também possui características de “trickster ou personagem pas-
se-partout”, podendo, ainda, desempenhar diversos outros papéis, como o 
literato, o apache, o colecionador ou o catador de lixo. O traço específico 
desse personagem “sem nenhum caráter” é a disponibilidade para o jogo 
teatral e a metamorfose. Benjamin utilizou o  flâneur como instrumento 
em sua missão de reconhecer os labirintos da modernidade. 4

O  flâneur, devido ao seu caráter multifacetado, pode encarnar, 
também, o papel de literato. Se o  flâneur vai à feira com o intuito de olhar, 
mas não percebe que, na verdade, procura um comprador, o literato, e sua 
derivação, o repórter ou jornalista, igualmente saem às ruas, feito deteti-
ves em busca de literatura, informações e notícias. Seu objetivo é oferecer 
às massas informação e entretenimento como “mercadorias”, com vistas a 
persuadir compradores em potencial.

1 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução: 
José Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 73. 
Obras Escolhidas v. 3.

2 ROUANET, Sérgio Paulo. As razões do Iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 
1987, p. 76.

3 BOLLE, Willi. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da história em Walter 
Benjamin. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1994, p. 367.

4 Ibid., p. 371-372.
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Ao transformar sua flânerie em instrumento de compra e venda de 
mercadorias, o  flâneur, assim como o literato e o jornalista, acaba por se 
prostituir. As exigências de produção do sistema capitalista fazem com 
que eles se rendam ao fetiche da mercadoria, igualando-se à prostituta, a 
qual constitui outra das facetas alegóricas do herói baudelaireano. Ben-
jamin considera que “o amor à prostituta é a apoteose da identificação 
de si mesmo com a mercadoria”,1 sendo que a prostituta se torna, a um 
só tempo, mercadoria e venda. Não por acaso, Willi Bolle assevera que, 
em Baudelaire, o trabalho literário aparece sob a forma de duas figuras 
alegóricas: “a Prostituta, uma vez que o poeta se dá conta de que ele tam-
bém vende sua intimidade; e o  flâneur, um tipo de identificação que lhe 
permite contemporizar sua ambigüidade”.2

A rua e a multidão se revelam fator fundamental para que o  flâneur, o 
literato, a prostituta e o malfeitor possam desenvolver suas atividades. Não 
admira, portanto, que Baudelaire revisite o conceito de história de detetive, 
ao estilo de “O Homem na Multidão”, de Poe, e construa um novo gênero 
literário: a poesia do apache. Esse novo personagem alegórico baudelai-
reano dá as costas à lei e às virtudes, desrespeitando o contrato social. O 
apache surgiu na literatura resgatado por Baudelaire, sendo que antes vivia 
relegado à margem da sociedade e da metrópole. Baudelaire deu ao mundo 
o conhecimento do apache a partir de seu poema “O vinho do assassino”.

Como se pode perceber, aos poucos, as imagens alegóricas de 
Baudelaire se encaminham para um destino melancólico de degradação e 
submissão aos ditames da modernidade. O  flâneur, cuja origem remonta 
à aristocracia, após tornar-se burguês, utilizava sua ociosidade como pro-
testo contra a divisão do trabalho. Protesto inútil, pois teve que se curvar 
diante das leis da economia capitalista. Este personagem vai, paulatina-
mente, caindo de posição social, travestindo-se de detetive, literato, pros-
tituta, apache e, por fim, trapeiro. Se antes usava seu ócio apenas para seu 
próprio prazer, se viu forçado a vender seu tempo livre para atuar como 
“detetive das multidões” e como literato, em busca de notícias e entre-
tenimento. Após este ato de “prostituição”, resvalou para o mundo do 
crime como apache e, ao final, encontrou-se metamorfoseado de trapeiro, 
condenado a lidar com o lixo da cidade grande. O trapeiro é apresentado 
alegoricamente por Baudelaire como:

1 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico... op. cit., p. 266.
2 BOLLE, Willi. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da história em Walter 

Benjamin. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1994, p. 78.
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[...] um homem encarregado de recolher o lixo de 
cada dia da capital. Tudo o que a cidade grande 
rejeitou, tudo o que ela perdeu, tudo o que desde-
nhou, tudo o que ela destruiu, ele cataloga e cole-
ciona. Ele consulta os arquivos da orgia, o cafar-
naum dos detritos. Faz uma triagem, uma escolha 
inteligente; recolhe, como um avaro, um tesouro, 
as imundícies que, ruminadas pela divindade da 
indústria, tornar-se-ão objetos de utilidade ou de 
prazer [grifos do autor].1

No entender de Benjamin, Baudelaire reunia, em si, a pobreza do 
trapeiro, o sarcasmo do malandro e o desespero do parasita. Eis porque 
o crítico considera o trapeiro como a figura mais provocadora da miséria 
humana, sendo um lumpemproletário por dois motivos: primeiro por ves-
tir trapos e, em segundo, por ocupar-se de trapos.2

Convém lembrar, porém, que desde o início, Benjamin notara que 
o poeta francês já dava sinais de perceber e antever esta derrocada social 
e moral de seus personagens alegóricos. Ao apresentar a figura do literato, 
Baudelaire se preocupou em associá-lo à do esgrimista. A razão para isso 
era que o poeta entendia que ele próprio e o escritor, se sentiam humilha-
dos por ter de oferecer suas produções literárias como quem mendiga. 
Afinal, como pontua Cláudio Celso Alano da Cruz, “na gíria dos desclas-
sificados daquela Paris de então, esgrimir tinha um significado aproxi-
mado ao de mendigar [...]”.3

Entretanto, há um outro destino que pode contemplar a figura do 
 flâneur. Se lhe faltasse determinação suficiente para resistir à moderni-
dade, esta figura alegórica baudelaireana podia, também, “entregar-se nas 
mãos dos filisteus”, assumindo o papel de mera peça da engrenagem do 
capitalismo. Nesse sentido, Benjamin, incluiu, em seu ensaio “Paris do 
Segundo Império em Baudelaire”, um comentário de Rattier, no qual se 
revela o triste e melancólico fim da flânerie:

1 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-
ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 395.

2 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-
ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 395; 421.

3 CRUz, Claudio Alano Celso da. Um Baudelaire para o século XXI. Texto exclusivo para o 
curso Passagens BenjamIn: Baudelaire, Paris, Borges, Buenos Aires. Ministrado no semestre 
2009/2 na Pós-Graduação em literatura da UFSC, p. 3.
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O  flâneur — escreve Rattier em 1857, em sua uto-
pia Paris não Existe — que encontrávamos nas cal-
çadas e em frente das vitrines, esse tipo fútil, insig-
nificante, extremamente curioso, sempre em busca 
de emoções baratas e que de nada entendia a não 
ser de pedras, fiacres e lampiões a gás... tornou-se 
agora, agricultor, vinhateiro, fabricante de linho, 
refinador de açúcar, industrial do aço.1

Ao examinar o seu “agora da cognoscibilidade”, Benjamin iden-
tificou uma encarnação contemporânea tardia da figura alegórica do 
 flâneur de Baudelaire: o homem-sanduíche. O  flâneur “leva para passear 
o próprio conceito de venalidade. Assim como sua última passarela é a 
loja de departamentos, sua última encarnação é o homem-sanduíche”.2 
Encontra-se, aqui, um bom exemplo do que o crítico alemão pensava ser 
uma imagem dialética. Se o  flâneur, antes aristocrático, posteriormente 
burguês, vivenciou sua derrocada social, ele a completou na imagem 
patética do homem-sanduíche, relegado a vender, ou melhor, “prostituir” 
sua ociosidade carregando nos ombros a notícia, o anúncio, o último lou-
vor da modernidade. Aquele que principiara sua existência afrontando a 
modernidade terminava seus dias como escravo e arauto dessa mesma 
modernidade que tanto execrara.

Essas imagens dialéticas que Benjamin identificou nas alegorias de 
Baudelaire apresentam uma característica universal, podendo ser, guar-
dadas as devidas proporções e/ou diferenças, aplicadas a inúmeras situa-
ções, em qualquer parte do mundo. As peculiaridades do mundo europeu 
não impedem que as investigações benjaminianas possam servir de sus-
tentação para investigações similares em outros países ou continentes. 
Talvez por isso, Willi Bolle afirme que os milhares de fragmentos “que 
Benjamin organizou sobre a metrópole européia nos proporciona a leitura 
de uma rede de poder que se estende sobre o planeta inteiro”.3

1 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução: José 
Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 51. Obras 
escolhidas v. 3.

2 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-
ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 492.

3 BOLLE, Willi. ‘Um painel com milhares de lâmpadas’. Metrópole & megacidade. In: BEN-
JAMIM, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colaboração de 
Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 1.163.
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No Brasil, e em grande parte da América Latina, os textos ben-
jaminianos sobre a modernidade passaram a ser alvo de discussão mais 
intensa a partir do último quartel do século XX. Respeitando, portanto, 
as diferenças históricas, geográficas e sociais entre Europa e América 
Latina e, no caso, o Brasil, acreditamos ser possível utilizarmos as teo-
rias de Benjamin sobre o fenômeno das grandes cidades com vistas a 
esboçar um retrato das representações literárias no que diz respeito ao 
processo de urbanização de nossas metrópoles. Afinal, convém lembrar 
que os dois “objetos históricos” estudados pelo crítico alemão, quais 
sejam, a Paris do Segundo Império e a República de Weimar, da Ale-
manha anterior ao Terceiro Reich, apresentavam algumas diferenças 
fundamentais entre si, mas que não impediram a consecução do esboço 
historiográfico benjaminiano. Sobre isso, assinala Bolle que a Alema-
nha do primeiro quarto do século XIX era “um país agrário, sem núcleo 
metropolitano; aqui [Paris], a ‘capital do século XIX, onde se fez sentir 
o pleno impacto da Revolução Industrial”.1 Assim sendo, à luz das pro-
postas benjaminianas, examinaremos como a narrativa de João Antônio 
retrata os principais problemas que incidem sobre a vida cotidiana dos 
moradores dos subúrbios, resultantes da urbanização de Rio de Janeiro 
e São Paulo. 

Convém aqui destacar que João Antônio vivenciou o surto de 
crescimento urbano de São Paulo, a partir dos anos 1950; surto que rece-
beria um impulso ainda maior devido à ideologia “desenvolvimentista” 
defendida e implementada em definitivo pelos governos militares pós-
1964. A influência desta ânsia desenvolvimentista sobre a literatura do 
escritor paulistano é observada por Bruno zeni, ao prefaciar a coletânea 
Sete vezes rua, e comentar:

O escritor viveu uma época, a segunda metade do 
século XX, em que o Brasil deixou de ser uma 
terra promissora, essencialmente agrária e ainda 
a ser desbravada, para se transformar num país 
predominantemente urbano, espoliado e dividido. 
Enormes diferenças e contrastes sociais se inten-
sificaram em poucas décadas — justamente aque-
las em que o escritor viveu seus anos de formação 
e amadurecimento — e continuam marcando a 

1 BOLLE. WILLI. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da história em Walter 
Benjamin. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 1994, p. 76.
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nossa vida cotidiana. Tudo isso ganha forma na 
literatura de João Antônio.1

Um projeto de desenvolvimento urbano deveria, em princípio, 
garantir às diversas regiões de uma cidade certa igualdade de oportunida-
des de acesso aos benefícios da modernidade. Não é isso, contudo, o que 
ocorre. As reformas dos projetos urbanísticos se concentram, via de regra, 
nos centros urbanos, ficando os subúrbios relegados a segundo ou terceiro 
planos, precisando a população que ali vive buscar, no centro da cidade, 
os empregos, trabalhos e demais ocupações que lhe permitam viver.

Com isso, problemas prementes como a falta de trabalho e 
emprego, moradias e transporte digno e eficiente fazem parte do dia a dia 
do suburbano, que precisa lutar muito para que lhe sejam estendidos tais 
benefícios. Isso não se processa de modo pacífico, surgindo, então, uma 
situação de conflito e confronto entre moradores dos bairros periféricos 
e dos bairros nobres das grandes cidades. A narrativa ficcional de João 
Antônio apresenta-se repleta de denúncias e observações sobre os proble-
mas dos subúrbios.

Não se trata, aqui, de simplesmente apontar determinadas seme-
lhanças temáticas entre a narrativa de João Antônio e as reflexões de 
Benjamin. O objetivo é o de aprofundar, um pouco mais, esse paralelo, 
especialmente à luz de certas propostas presentes nos textos do crítico 
alemão. Tendo em mente que João Antônio problematiza o seu tempo a 
partir de um olhar da periferia em direção ao centro urbano, talvez seja 
possível aplicar a este olhar as mesmas imagens dialéticas detectadas por 
Benjamin na poesia de Baudelaire, embora a partir de uma visão que parte 
do subúrbio para a metrópole.

3.1 Degradação do subúrbio na paulicéia desvairada
Os textos selecionados encontram-se entre aqueles que retratam, 

de forma mais explícita, o triste cotidiano dos personagens moradores 
das regiões periféricas e suas pungentes histórias de vida. Sendo assim, 
decidimos centrar nossa investigação nas questões mais relevantes que 
permitam avaliar como o processo de urbanização afeta negativamente 
as classes dos bairros periféricos. A saber: transportes, moradia, traba-
lho e violência, questões estas que serão abordadas na ordem exposta. 
Os contos que retratam o cotidiano dos subúrbios de São Paulo serão 

1 ANTôNIO, João. Sete vezes rua. São Paulo: Scipione, 2007. Prefácio.
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submetidos a essa análise e o mesmo procedimento será aplicado, no 
capítulo quatro, às narrativas de João Antônio que abordam os subúrbios 
do Rio de Janeiro.

Como indicado na introdução, analisaremos, nesta seção, os contos 
do livro Malagueta, Perus e Bacanaço & Malhação do Judas carioca,1 
a saber: “Busca”, “Afinação da Arte de Chutar Tampinhas”, “Frio”, 
“Visita”, “Meninão do Caixote”, “Sinuca” e “Malagueta, Perus e Baca-
naço”. Da obra Leão-de-chácara,2 o conto “Paulinho Perna-Torta”. Da 
coletânea Dedo-duro & Meninão do caixote,3 o texto “Lambões de caça-
rola”. Da obra Dedo-duro,4 as narrativas “Paulo Melado do Chapéu Man-
gueira Serralha” e “Dedo-duro”. Por fim, de Abraçado ao meu rancor,5 o 
conto homônimo.6

Estruturalmente, as narrativas do escritor são conduzidas, de forma 
geral, em primeira pessoa. Quanto àquelas onde se detecta a presença de 
um narrador em terceira pessoa, percebemos que sobressai a perspectiva 
e o ponto-de-vista das personagens. As narrativas, em sua maioria, pos-
suem caráter circular, com os personagens voltando sempre ao ponto de 
partida, seja este espacial ou emocional. Além disso, não seguem uma 
sequência cronológica, com o foco narrativo alternando-se entre presente 
e passado, conforme a necessidade que o autor sente de demonstrar dife-
rentes estados e situações nas quais se encontram suas personagens, como 
ascensões, triunfos, quedas e decepções. Para tanto, João Antônio lança 
mão de recursos muito utilizados no universo cinematográfico, como o 
flash-back e o flashforward. Seguem esta linha de “saltos” temporais fre-
quentes: “Frio”, “Visita”, “Busca”, “Afinação da arte...”, “Meninão do 
caixote”, “Dedo-duro” e “Paulinho Perna-Torta”.

“Lambões de caçarola”, “Paulo Melado...” e “Abraçado ao meu 
rancor” são narrativas que apresentam um misto de conto e reportagem, 
com viés autobiográfico. O texto “Sinuca”, por sua vez, é uma mescla de 

1 ANTôNIO, João. Malagueta, Perus e Bacanaço & malhação do Judas carioca. São 
Paulo: Clube do Livro, 1987.

2 ANTôNIO, João. Leão-de-chácara. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
3 ANTôNIO, João. Dedo-duro & Meninão do caixote. São Paulo: Círculo do Livro, 1983.
4 ANTôNIO, João. Dedo-duro. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
5 ANTôNIO, João. Abraçado ao meu rancor. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
6 A partir deste ponto, para fins de simplificação da linguagem, os contos do corpus serão referen-

ciados em nota de rodapé de forma reduzida, contendo apenas o essencial para sua identificação, 
como, por exemplo: Paulo Melado..., Afinação da arte...; Abraçado... e assim por diante.
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jornalismo e literatura que descreve o mundo sofrido da classe a que João 
Antônio denomina “merdunchos”. Por fim, “Malagueta, Perus e Baca-
naço”, conduzida por um narrador heterodiegético, caracteriza-se por ser 
uma seleção de experiências vividas nos ambientes boêmios paulistanos 
por João Antônio.

3.1.1 Transportes e segregação nos subúrbios
No que tange ao problema dos transportes, ao se levar em consi-

deração as grandes distâncias que separam as periferias paulistanas dos 
centros da metrópole, não fica difícil entender por que os meios de trans-
porte utilizados para deslocamento entre o centro e os subúrbios assumem 
vital importância para suas populações. Afinal, a maioria dos empregos, 
trabalhos e demais atividades que garantem o sustento dessas famílias se 
encontra na zona central da cidade e a rapidez e regularidade no ir e vir se 
revelam imprescindíveis para a manutenção dessas atividades laborais.

Bondes, trens e ônibus são as principais formas de transporte cole-
tivo do trânsito entre centro e subúrbios, sendo constantemente citados na 
narrativa de João Antônio, sempre, ou quase sempre, com o acréscimo de 
algum comentário sobre seus aspectos negativos, como lentidão, excesso 
de passageiros, má conservação dos veículos, risco de roubos e assaltos, 
entre outros.

Em “Malagueta, Perus e Bacanaço”, os bondes sobressaem em 
relação aos demais meios de transporte, sendo mencionados ao longo de 
todo o texto. É o que se pode perceber na ocasião em que os três perso-
nagens que dão nome ao conto chegam à Pastelaria Chinesa, um “fecha-
nunca de rumor e movimento, que se plantava defronte aos pontos iniciais 
dos bondes e ônibus, que dali seguiam para todos os cantos da cidade”.1 
O fato de os bondes atingirem os bairros mais afastados da metrópole faz 
com que os personagens joãoantonianos, boêmios ou não, os utilizem para 
se deslocarem entre subúrbio e centro. É o caso do narrador de “Abraçado 
ao meu rancor”, o qual confessa que “alguma vez, assim, fiquei sozinho, 
debaixo do frio, esperando o bonde Anastácio para voltar, desabonado e 
amado mal, sem janta e sem dança, para a casa do subúrbio”.2

Os bondes também servem de referência espaço-temporal para os 
personagens, como no momento em que Malagueta, Perus e Bacanaço 
fazem um jogo combinado e desleal, em um salão de sinuca da Lapa 
1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 145.
2 Abraçado..., p. 112.
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paulistana: o Joana D’arc. Enquanto as bolas rolam e se chocam no pano 
verde, o movimento dos bondes lá fora é o único som que recorda a exis-
tência do mundo exterior: “os bondes rangiam lá fora e os homens em 
volta da mesa faziam o silêncio que se faz ao ruído das bolas. Faziam o 
silêncio do joguinho, por demais preocupado”.1 E, também, “o dono do 
bar olhava, ia haver batifundo. Os bondes rangiam. Não se dizia nada. O 
tempo custava a passar”.2

O narrador de “Paulinho Perna-Torta” destaca, por sua vez, o baru-
lho dos bondes que o acompanham em seu trajeto de bicicleta: “os bondes 
comem os trilhos, é um barulhão que estremece até as casas; os trens 
da Sorocabana e da Santos-Jundiaí vão se repetindo lá em cima do via-
duto da Alameda Nothmann, carregados e feios. Gente se pendura até nas 
portas”.3 O ruído dos bondes sublinha a consciência do personagem sobre 
a opressividade da vida cotidiana na metrópole, marcada pela pressa e 
impessoalidade.

O rangido dos bondes serve, também, como estímulo para que o 
personagem Perus reflita sobre a precária condição e futuro incerto da 
malandragem em geral e dele próprio em especial. Assim, durante um 
momento de descontração, enquanto Malagueta e Bacanaço procuram 
um joguinho promissor, Perus “nem falava, nem ouvia, nem pensava 
nos joguinhos de Vila Alpina; longe estava a contar as luzes da avenida, 
onde bondes passavam rangendo e autos cortavam firmes como tiros”.4 
O jovem Perus sofre uma influência sinestésica, representada pelo baru-
lho das rodas das composições férreas e dos automóveis e pelo brilho 
das luzes da avenida, que o conduz a uma espécie de sonho, quase de 
êxtase, onde ele se encontra com seu “eu” interior. O ruído caracterís-
tico dos bondes nos trilhos encontra-se associado a um “mundo onírico 
peculiar e inconfundível” que pode afetar de inúmeras formas os indi-
víduos que o ouvem.5

Vale destacar que a presença constante dos bondes ao longo das 
narrativas joãoantonianas pode ser explicada pelo contexto histórico 
em que foram ambientadas. A São Paulo retratada pelo contista reflete 

1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 115.
2 Ibid., p. 118.
3 Paulinho Perna-Torta, p. 112.
4 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 125.
5 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-

ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 194.
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a realidade histórica das décadas de 1940 e 1950, em que o Brasil ainda 
utilizava tal forma de transporte. Se os bondes marcaram sua importân-
cia como meio de transporte coletivo no Brasil da primeira metade do 
século XX, outra opção de transporte de massas começou a sobressair 
no cenário urbano das grandes cidades: os ônibus. Com o crescimento da 
frota automobilística, estimulada pelo governo do presidente Juscelino 
Kubitschek, os ônibus acabaram substituindo os bondes. Apesar desse 
avanço tecnológico, a qualidade do transporte coletivo não apresentou 
melhorias significativas. Devido a isso, no conto “Busca”, o narrador, 
de nome Vicente, demonstra plena consciência das dificuldades enfren-
tadas pelos moradores do subúrbio para se locomover, via ônibus, por 
São Paulo: “Os ônibus passavam carregando gente que volta do cinema. 
Para essa gente de subúrbio mesquinho, semana brava suada nas filas, nas 
conduções cheias, difíceis, cinema à tarde, pelo domingo é grande coisa. 
Viaja-se encolhido, apertado. Os ônibus se enchem”.1

Os problemas de locomoção das populações suburbanas, descritos 
pela ótica dos personagens, são resultado, entre outras razões, da ten-
dência segregacionista do processo de urbanização da capital paulista, 
que agravou o abismo social entre centro e subúrbios. A principal “solu-
ção” encontrada pelas autoridades públicas para resolver os problemas 
de urbanização consiste, em geral, na expulsão das camadas mais pobres 
para os bairros distantes.

E não são apenas os malandros boêmios, mas também os trabalha-
dores sem especialização e a classe operária em geral, que sofrem com 
a segregação espacial. José de Souza Martins enfatiza que “a dicotomia 
colonial da cidade e seu subúrbio separava o mandar e o trabalhar. O modo 
de ver do mandar produziu também a história do ocultamento do trabalhar, 
relegando-o além dos limites da cidade”.2 Daí o “costume” de se segre-
gar, em geral, os trabalhadores nos bairros distantes, “permitindo-lhes” vir 
ao centro da cidade apenas para desempenhar suas funções trabalhistas, 
devendo regressar, ao fim de seu turno, para o “gueto”, o subúrbio.

O papel primordial dos meios de transporte coletivo para desloca-
mento da população suburbana transparece com maior clareza em “Mala-
gueta, Perus e Bacanaço”, na ocasião em que Bacanaço e Perus esperam 

1 Busca, p. 17.
2 MARTINS, José de Souza. Subúrbio. Vida cotidiana e história no subúrbio da cidade de São 

Paulo: São Caetano, do fim do Império e ao fim da República Velha. São Paulo: Huicitec, 
1992, p. 9.

Tese_Camila.indd   90 13/03/2012   13:58:43



O subúrbio na narrativa de João Antônio – 91

Malagueta aparecer. Num dado momento, Bacanaço vai até a frente do 
bar e fica olhando o movimento que cresce cada vez mais com a chegada 
da noite. Trens e bondes trazendo e levando gente aos borbotões domi-
nam a cena observada pelo malandro.

Gente. Gente mais gente. Gente se apertava. A rua 
suja e pequena. Para os lados do mercado e à beira 
dos trilhos do trem — porteira fechada, profusão 
de barulhos, confusão, gente. Bondes rangiam nos 
trilhos, catando ou depositando gente empurrada e 
empurrando-se no ponto inicial. Fechado o sinal 
da porteira, continua fechado. É pressa, as buzinas 
comem o ar com precipitação, exigem passagem. 
[...] Para a cidade ou para as vilas, gente que vem 
ou que vai.1

Em “Paulo Melado...”, o narrador, ao fazer uma retrospectiva de sua 
vida, relembra as dificuldades terríveis que o povo suburbano encontrava 
para trabalhar e estudar, a começar pelo deslocamento de ida e vinda até 
estes locais. “Tem a lida da fábrica e da escola, dois sofrimentos. ônibus 
na ida e na volta, lotado, feio, difícil, onde as pessoas não se conversam 
nem se reconhecem, não se dão e se empurram, se atropelam, estalando os 
beiços, beijando o santo, soltando pragas para cima da vida”.2

As dificuldades do transporte coletivo e o trabalho árduo dos mora-
dores dos bairros periféricos também aparecem em “Abraçado ao meu 
rancor”, ao se mencionar “trabalhadores na correria rumo às conduções 
difíceis, lotadas”.3 O narrador anônimo de “Visita”, por sua vez, não só 
reclama da demora dos ônibus dos subúrbios e da falta de consideração 
das empresas de ônibus, como do fato de o horário dos mesmos não lhe 
permitir ir ao cinema:

A última sessão termina pela meia-noite passada, 
o último ônibus parte às onze e meia. Porcaria de 
subúrbio! [...] ônibus não vem. Diabo de linha! 
Porque não vem de uma vez a prefeitura de um 
governo que tome conta de tudo? [...] Minutos de 
espera, o que me sobrou foi tédio e raiva. Onde 

1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 104.
2 Paulo Melado..., p. 102.
3 Abraçado..., p. 116.
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se viu uma linha de ônibus tão relaxada? E ainda 
querem aumento de tarifas... é, barriga está cheia, 
goiaba tem bicho. Abandono a idéia do ônibus, 
vou a pé.1

Além dos problemas relativos a questões como superlotação, des-
cumprimento de horários e lentidão dos meios de transporte de massas, 
outra questão preocupa os personagens suburbanos: o problema dos 
assaltos e roubos nesses meios de transporte. Em “Frio”, logo no pri-
meiro parágrafo da narrativa, o personagem principal, apelidado “Nego”, 
desiste de apanhar um bonde para realizar uma tarefa que lhe foi delegada 
por Paraná, um malandro que era seu “protetor e professor de vida”. A 
razão? Medo de roubo: “pensou num bonde. Mas lembrou-se do embru-
lhinho branco [...] afastou a idéia como se estivesse fazendo uma coisa 
errada. (Nos bondes, àquela hora da noite, poderiam roubá-lo sem que 
percebesse; e depois?... Que é que diria a Paraná?)”.2

A preocupação de “Nego” era legítima, pois embora o conto tenha 
sido publicado na década de 1960, quando ainda não havia o grande 
número de assaltos violentos ou queima de ônibus, atuavam, naquela 
época, muitos “punguistas”, batedores de carteiras atuando nas lotações 
entupidas de gente. Inclusive, no conto “Dedo-duro”, um punguista cha-
mado Cigano, saído há uma semana do xadrez, mandou pintar um letreiro 
que colocou sobre a cabeceira de sua cama, que dizia: “Morro de fome, 
mas não trabalho. Louvado seja Deus”.3 Ele confiava que sempre haveria 
bondes ou ônibus lotados onde poderia surrupiar uma ou outra carteira 
que lhe permitissem viver sem ter de dar duro.

O narrador de “Abraçado ao meu rancor”, ao tomar um trem, tam-
bém acaba exprimindo o mesmo temor apresentado pelo personagem de 
“Frio”, qual seja, ficar à mercê de ladrões: “Se me escruncharem os bol-
sos, se me pisarem, me chutarem, me arrancarem os botões da roupa, 
se me tirarem os sapatos, se me cotovelarem [...] E um grito seria como 
um rilhar de dentes, um estalo de boca, nada. Suo”.4 Vale lembrar que o 
personagem Perus, além de suas “virações” corriqueiras, também recorria 
à punga quando a maré na sinuca não era das melhores: “Uma semana, 

1 Visita, p. 75-76.
2 Frio, p. 59.
3 Dedo-duro, p. 130.
4 Abraçado..., 119.
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muitas vezes, na Lapa. Nas bocas do inferno se defende, se arranja pelas 
ruas, trabalha nas conduções cheias, surrupia carteiras”.1

Os constantes e crescentes problemas encontrados pela população 
de baixa renda para utilizar os meios de transporte de massa na capital 
paulista termina por induzi-la a um estado de efervescência e indignação 
que, muitas vezes, irrompe em atos de violência: confrontos com a polícia 
e depredação de trens e estações ferroviárias. É o que podemos observar 
em “Abraçado ao meu rancor”.

Um trem desses pára. Empaca e atrasa. O pessoal 
agüenta um agüenta dois. Três dias não. A moçada 
desce e o mulherio também. Correm a mão no 
pedregulho da estrada. Pudessem virariam a tralha 
de rodas para o ar. Quem tiver juízo saia da frente 
desse povo. Ninguém seja besta. [...] o trem engui-
çara nos trilhos fazia duas horas. Tempo corria, 
os passageiros iam perder o dia de trabalho. Aí, o 
povo virou bicho. Os homens chegaram, a polícia. 
Alguém chegou? Ninguém é besta.2

A revolta dos passageiros suburbanos com o atraso dos trens pode 
ser vista como uma imagem dialética do episódio da revolta dos pobres 
de Paris, por volta de 1830, que decididos a não suportar mais o abandono 
das autoridades, construíram barricadas para resistir às forças de repres-
são francesas. Para construí-las, os revoltosos, assim como os passageiros 
dos trens paulistanos, também arrancavam o calçamento das ruas e uti-
lizavam os ônibus para formação de uma barricada. Desatrelavam-se os 
cavalos, os passageiros desciam, tombavam-se os ônibus e armavam-se 
as defesas. Infelizmente, para os suburbanos revoltosos de João Antônio, 
não era possível virar um trem de rodas para o ar, mas, mesmo assim, o 
grande número de pessoas se manifestando conseguia atemorizar a polí-
cia, especialmente quando tinham, em mãos, os pedregulhos da estrada.

Os trens, ônibus e bondes desempenham, também, papel impor-
tante no fornecimento de referências para despertar as memórias dos per-
sonagens: “Penei a infância aqui, nestas filas e trens encardidos, apinha-
dos. [...] Trem é escuro, sujo, fede”.3 Mesmo em termos de episódios da 

1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 108.
2 Abraçado..., p. 121-122.
3 Abraçado..., p. 122-123.
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história do Brasil, como as viagens de Getúlio Vargas, narrados no conto 
“Lambões de caçarola”, podemos observar a importância dos trens e bon-
des no despertar e fundamentar as lembranças dos personagens.

Gegê falava. E acabava soando simpático. Palavra 
sua ia, que ia embora. Pulava do povo do Beco 
da Onça e da Vila Pompéia às beiradas da estrada 
de ferro, pegava os lados da Barra Funda e se lar-
gava no mundo. O mundo se estendia a Presidente 
Altino, a Osasco e, quando muito, a Itapevi. Sem-
pre pela estrada de ferro. Getúlio, sabíamos, havia 
passado ali nuns trens de madeira, lá num tempo 
bravo de revolução.1

As referências aos problemas vividos por alguns personagens 
 joãoantonianos em seus tempos de infância, relativos aos transportes 
coletivos, indicam não ser esta situação algo novo, mas que vem se arras-
tando ao longo da história do país. A propósito disso, informa Garcez 
Marins, que vem do passado a eterna luta da população excluída dos 
subúrbios pela implantação de uma melhor infraestrutura para sua região, 
que  incluísse, também, a melhoria das condições de transporte público:

[...] restaria aos subúrbios iniciar décadas de rei-
vindicações para a infra-estrutura de casas e ruas, 
e soluções para o transporte entre os empregos, 
nas áreas centrais, e as distantes moradias que 
seguiam a sacrificante geografia da lógica especu-
lativa: ‘Em ruas da cidade e ruas de seus subúrbios 
mais próximos, aos quais o município já deu todas 
as vantagens que podia dar, encontram-se, a cada 
passo terrenos desabitados. Em compensação, nos 
bairros mais remotos, a construção é incessante’.2

No que diz respeito a essa luta pela melhoria da infraestrutura dos 
bairros mais afastados e esquecidos, convém destacar o histórico das rela-
ções existentes entre a abertura das estradas de ferro e a construção das 

1 Lambões de caçarola, p. 199.
2 GARCEz MARINS, Paulo César. Habitação e vizinhança: limite da privacidade no surgi-

mento das metrópoles brasileiras. In: SEVCENKO, Nicolau (Org.) História da vida pri-
vada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, v. 3, p. 151-152.
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chamadas vilas operárias, uma vez que tais relações proporcionam uma 
boa visão da forma como o processo de segregação das classes traba-
lhadoras sempre visou atender aos interesses das elites nacionais. Essas 
vilas, em geral, se estendiam ao longo das linhas férreas de modo a fica-
rem o mais próximo possível do transporte até as instalações das diver-
sas indústrias, que cresciam acompanhando as linhas e entroncamentos 
férreos. Estas linhas de trem passaram a ser chamadas de subúrbio, ou 
seja, o termo subúrbio passou a ser sinônimo dos trens locais, na região 
metropolitana de São Paulo: “tomar o subúrbio” passou a ser expressão 
comum daquela região.

A construção dessas vilas operárias vinha, portanto, ao encontro 
do desejo das elites paulistanas em possuir uma vizinhança homogênea,1 
livre de favelas ou casebres. Esta manobra só funcionou graças à dispo-
sição das linhas férreas da Central do Brasil. Relata Caio Prado Junior o 
surgimento dos núcleos de povoamento operário, em direção aos lados 
norte, nordeste e leste da capital.

São pequenos satélites esparsos da cidade, para 
cujas indústrias convergem diariamente seus 
habitantes, e que, embora isolados no campo 
e afastados do centro, são antes bairros urba-
nos que núcleos rurais, porque as habitações se 
erguem ali em terrenos vazios, onde nenhuma 
cultura ou outras instalações denotam o aprovei-
tamento agrário da região. Esta fixação de popu-
lações nitidamente urbanas, operárias na maioria, 
em zonas que pareciam à primeira vista mais pró-
prias para núcleos rurais, se explica pelas linhas 
da Central do Brasil que comunicam estas zonas, 
diretamente, com o principal setor industrial 
de S. Paulo que se estende dentro da cidade ao 
longo do eixo daquela estrada de ferro. O mesmo 
fato aliás se reproduz para sudeste, ao longo da 
 Santos-Jundiaí.2

1 GARCEz MARINS, Paulo César. Habitação e vizinhança: limite da privacidade no surgi-
mento das metrópoles brasileiras. In: SEVCENKO, Nicolau (Org.) História da vida pri-
vada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, v. 3, p. 180.

2 PRADO JUNIOR, Caio. Evolução política do Brasil e outros estudos. 5. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1966, p. 133-134.
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Vale notar que o escritor João Antônio também viveu, na pele, as 
mesmas dificuldades enfrentadas por seus personagens para se locomover 
por São Paulo. As distâncias, desde seu tempo de garoto, entre o centro da 
capital paulista e o subúrbio onde morava, precisavam ser vencidas por 
intermédio de bondes, trens e ônibus. Assim sendo, não é de admirar que 
as descrições das condições precárias de operação desses meios de trans-
porte coletivo encontradas em seus contos se mostrem tão convincentes. 
Os projetos literários de João Antônio sempre visaram permitir que as 
angústias, dificuldades e dramas das pessoas pobres dos subúrbios encon-
trassem eco nas palavras dos seus personagens, com vistas a reforçar, 
ainda mais, o tom de denúncia do estado de abandono ao qual as autori-
dades e elites paulistanas relegaram as populações suburbanas.

Quase ao final daquele que é, provavelmente, o mais ácido, cínico 
e desesperançado conto joãoantoniano, o narrador de “Abraçado ao meu 
rancor”, em uma espécie de desabafo de quem se encontra cansado de 
esperar por alguma mudança, por mínima que fosse, na atitude das elites 
para com a periferia paulistana, termina por concluir que, passadas três 
décadas, nada se modificou na relação subúrbio-centro. Só o número de 
pessoas que habitam os bairros periféricos da metrópole aumentou.

Lapa. Mais povo, que a plataforma comprime. 
Tropelia lá fora, trem parado, sobe-e-desce manda 
pingentes ao chão que, esbaforidos e fulos, reco-
bram as beiradas a muque, e de novo se agarram. 
Domingos de Moraes, nova carga, pauleira, saltar 
e subir, xingação, resmungos, estalos, cotoveladas, 
trompaços. Sabemos que o sofrimento vai até o 
fim da linha e possível não será afrouxar, largar o 
corpo. Leopoldina, o carregamento aperta, povaréu 
pulando e subindo, é saída das indústrias. Trinta 
anos depois da minha infância, a Sorocabana dos 
pobres, viradores, biscateiros e operários nos mes-
mos trilhos. Só mais gente esfalfada.1

As linhas férreas, criadas para interligar as diversas vilas operá-
rias construídas no Brasil para abrigar os trabalhadores das indústrias e 
suas famílias apresentavam condições precárias de funcionamento, como 
relata o narrador de “Abraçado ao meu rancor”. Recordemos que os trens 

1 Abraçado..., p. 123.
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também já existiam na Paris do Segundo Império, tendo como função pre-
cípua o garantir a mão-de-obra barata, imprescindível ao funcionamento 
das indústrias francesas. A única mudança significativa em relação a esta 
situação é representada pelo desenvolvimento dos meios de transporte 
coletivo. As modernas alternativas de transporte de massa não apenas con-
tribuíram para interligar, mesmo que por breve espaço de tempo, as vidas 
de indivíduos que, normalmente, nunca se encontrariam, mas, principal-
mente, forçou-os a conviverem entre si, com todas as simpatias, antipatias, 
cordialidades ou inimizades que tal situação pode produzir. Ao analisar o 
crescimento da cidade moderna e a inquietação que ela passou a causar na 
vida dos indivíduos, Benjamin considerou pertinente a definição de Sim-
mel sobre a convivência das pessoas nos meios de transporte coletivo:

As relações recíprocas dos seres humanos nas cida-
des se distinguem por uma notória preponderância 
da atividade visual sobre a auditiva. Suas causas 
principais são os meios públicos de transporte. 
Antes do desenvolvimento dos ônibus, dos trens, 
dos bondes no século XIX, as pessoas não conhe-
ciam a situação de terem de se olhar reciproca-
mente por minutos, ou mesmo por horas a fio, sem 
dirigir a palavra umas às outras.1

A análise dos problemas relativos aos transportes coletivos, des-
critos nos textos joãoantonianos, demonstra a real importância do tema 
para os habitantes dos subúrbios, bem como para o contexto da produção 
literária do escritor. Da mesma forma, outro dos problemas igualmente 
prementes e de difícil resolução, isto é, o da moradia nos bairros periféri-
cos, também se encontra disposto ao longo da obra ficcional do contista.

3.1.2 Morar ou não morar, eis a questão!
Na produção literária de João Antônio, a paisagem do subúrbio é 

descrita como uma aglomeração de casebres, favelas, barracos, cortiços 
e outros tipos precários de moradias, servindo de habitação para os per-
sonagens malandros boêmios, marginais, pedintes e demais “viradores”, 
bem como para personagens operários das indústrias e trabalhadores do 

1 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução: José 
Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 36. Obras 
escolhidas v. 3.
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comércio. Alguns desses “merdunchos” moram em casas, que mesmo 
pequenas e simples, ainda podem ser consideradas residências “dignas” 
para os seus padrões financeiros. Entre estes podemos citar os narrado-
res de “Visita”, “Busca”, “Afinação da arte...” e “Meninão do caixote”. 
Outros personagens, porém, não contam com tanta sorte, vendo-se obri-
gados a recorrer a opções bem mais modestas de moradia.

Moradias precárias ocupadas pelas classes excluídas constituem 
reflexos, sintomas, resquícios da situação vivida no Brasil no final do 
século XIX, quando a Abolição produziu uma gama de “cidadãos” de 
terceira categoria, especialmente negros libertos e seus descendentes, que 
foram alijados da inclusão na sociedade e se viram obrigados a migrar 
para os subúrbios distantes. Esta situação é pontuada por Garcez Marins.

O quadro difuso e instável das cidades brasileiras, 
já naturalmente hipertensionado pela escravidão 
e seus processos de exclusão social, tendeu a se 
agravar com a Abolição e com a instauração de 
princípios democráticos. Surgia então a figura 
aterradora da massa de ‘cidadãos’ pobre e peri-
gosa, viciosa, a qual emergia da multidão de casas 
térreas, de estalagens e cortiços, de casas de cômo-
dos, de palafitas e mocambos que eram a vastidão 
da paisagem das cidades herdadas do Império. 
Acusadas de atrasadas, inferiores e pestilentas, 
essas populações seriam perseguidas na ocupação 
que faziam das ruas, mas sobretudo seriam fusti-
gadas em suas habitações.1

Como resultado dessa herança ingrata, perpetuada desde o fim do 
Império brasileiro e boa parte da República Velha, alguns dos persona-
gens do contista paulistano precisam viver em barracos, como o velho 
Malagueta, o qual, quando não varava as noites no fogo da sinuca, pro-
curava a preta Maria, que o aceitava no barraco da favela do Piqueri. Por 
sua vez, Nego, o personagem menino de “Frio”, e seu protetor e professor 
de “viração”, Paraná, se abrigavam “lá no fim da Rua João Teodoro, no 
porão onde os dois moravam”.2 Quem deseja, ou precisa, permanecer no 

1 GARCEz MARINS, Paulo César. Habitação e vizinhança: limite da privacidade no surgi-
mento das metrópoles brasileiras. In: SEVCENKO, Nicolau (Org.) História da vida pri-
vada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, v. 3, p. 133.

2 Frio, p. 62.
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centro da cidade ou o mais próximo possível deste, se sujeita a habitar 
em pardieiros sem um mínimo de conforto ou higiene, como é o caso do 
personagem Paulinho Perna-Torta, ainda adolescente, que se abrigava da 
noite em uma pensão que acolhia indivíduos que constituíam o pior da 
ralé da “viração”. Essa pensão, que carregava o título pomposo de “Pen-
são do Triunfo” e que já fora “pensão de mulheres”, não passava de um 
casarão descorado que, à noite, abrigava “magros, encardidos, esmolei-
ros, engraxates, sebosos, aleijados, viradores, cambistas, camelôs, gente 
de crime miúdo, mas corrida da polícia; safados da barra pesada...”.1

Determinados personagens, conhecidos como “malandros de 
mulher”, ou seja, exploradores de “mulheres da vida”, como Bacanaço 
(com Marli) e Paulinho Perna-Torta (com Ivete e Valquíria), vivem com 
suas “minas” em quartos de pensão ou pequenos apartamentos, com alu-
guéis pagos pela “produção” noturna das parceiras. Os menos favorecidos 
dormem no chão, sob as marquises das ruas de São Paulo, ou nos bancos 
das praças, enquanto alguma viatura policial não passa por ali para enxo-
tá-los. Entre estes últimos, encontra-se o ainda menino Paulinho Perna-
Torta, que relata: “Agüentei muito xingo, fui escorraçado, batido e dormi 
de pêlo no chão. Levei nome de vagabundo desde cedo”.2

A ficção literária de João Antônio, como vemos, nos apresenta 
moradias humildes, acanhadas e promíscuas. Tudo consequência direta 
do processo que alijou os personagens de uma perfeita inserção na socie-
dade e de participação na vida sociopolítica do país. Nos contos em pauta, 
encontramos, tematicamente, a falta de uma participação mais efetiva dos 
personagens e de uma integração mais significativa nas chamadas insti-
tuições sociais: “As condições de habitação são precárias, a organização 
social vai pouco além da família nuclear”.3

Examinando atentamente a questão da moradia, notamos que os 
demais personagens, trabalhadores, operários e funcionários públicos de 
baixo escalão, também encontram dificuldades em adquirir casas pró-
ximas aos seus locais de trabalho, precisando mudar-se para subúrbios 
distantes do centro. Mesmo ali, porém, os problemas para conseguir e 
manter uma moradia decente não acabam. Muitos apelam para o aluguel 
e, não raro, se veem em dificuldades para honrar os pagamentos, face à 

1 Paulinho Perna-Torta, p. 100.
2 Paulinho Perna-Torta, p. 100.
3 HOHLFELDT, Antônio. Pra lá de Bagdá. In: ANTôNIO, João. Melhores contos de João 

Antônio. São Paulo: Global, 1997, p. 11.
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instabilidade dos empregos e aos salários defasados, incapazes de fazer 
frente às despesas.

Os problemas com o pagamento de aluguéis são narrados em 
“Lambões de caçarola”: “Gente que só come carne de galinha aos domin-
gos. Que manda botar meia-sola nos sapatos. [...] Paga os aluguéis com 
dificuldade, teme perder os empregos”.1 Tais problemas aproximam a 
narrativa joãoantoniana da situação precária dos moradores da Paris de 
Haussmann. Benjamin, aliás, acrescenta que “o século XIX teria forçado 
as pessoas a assegurar uma moradia, mesmo que fosse às custas da ali-
mentação e do vestuário”.2 Eis uma imagem dialética que chega ao Brasil 
do século XX, ao “agora da cognoscibilidade” de João Antônio: a dos 
pobres da França obrigados a renunciar, em parte, a alimentos e roupas 
para enfrentar o problema da moradia, causado e agravado pelo processo 
de urbanização e aumento da especulação imobiliária. Um destino parti-
lhado, similarmente, pelos “merdunchos” joãoantonianos.

Residências subumanas, pobres, promíscuas, aviltantes, retratadas 
ao longo da obra do contista, não resultam, portanto, apenas da questão 
dos baixos salários pagos. Entram na equação, como visto, a especulação 
imobiliária e o proverbial abandono das classes mais desfavorecidas da 
sociedade, bem como a pressão das elites paulistanas no sentido de criar 
uma vizinhança uniforme e “compatível” com o seu nível social e econô-
mico. Com isso, o governo, de forma invariável, pratica uma política que 
visa ocultar do raio de visão dessas elites as casas pobres, os cortiços e os 
barracos que servem de abrigo aos pobres. 

A precariedade de boa parte das habitações representadas nas nar-
rativas de João Antônio também se encontra relacionada, especialmente, 
à região específica em que são edificadas, geralmente nas proximidades 
dos trilhos do trem. Esta localização, como abordado no tema dos trans-
portes, consistia em uma medida proposital das autoridades paulistanas, 
pois permitia aos operários e demais trabalhadores das fábricas residirem 
no subúrbio, que se expandia em torno da estrada de ferro, e tomar os 
trens para ir e vir do trabalho.

Muitos subúrbios, como vimos, evoluíram a partir das chamadas 
vilas operárias. Não é por acaso que o narrador de “Visita”, ao dirigir-se à 
residência do amigo Carlinhos, a quem não via há tempos, acabe chegando 

1 Lambões de caçarola, p. 192-193.
2 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-

ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 184.
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a uma destas vilas: “Ganho a rua de paralelepípedos, dobro esquinas, olho 
o endereço num cartão, entro por um corredor, rumo a um cortiço. A casa 
era a última duma fileira de moradias de ferroviários”.1 No mesmo conto, 
o anônimo narrador-protagonista não titubeia em apontar as péssimas 
condições do subúrbio onde morava, nem daqueles pelos quais transi-
tava, considerando a vila como “bem mesquinha”, descrevendo a feiúra 
do casario que abrigava mal “gente feia, encardida, descorada” e denun-
ciando o estado de abandono das ruas, onde pululavam monturos, cães e 
esgotos. Dominado por um sentimento de revolta semelhante ao do prota-
gonista de “Visita”, o narrador de “Busca”, Vicente, após perambular por 
sua própria vila, visita o amigo Luís na Lapa paulistana e, ao retornar para 
casa, repara nos crônicos problemas dos subúrbios. Então, não se contém 
e vocifera, desconsolado: “— Essas vilas por aí são umas misérias”.2

Frisamos, anteriormente, a existência de uma relação íntima entre a 
localização das casas e/ou conjuntos habitacionais junto às linhas férreas 
e as condições miseráveis encontradas nessas comunidades. Essa relação 
entre linhas de trem e moradias paupérrimas se descortina, também, no 
relato que nos apresenta o narrador-personagem de “Paulo Melado...”:

Uma casa quase trepada na outra. Ali pelas beira-
das dos trilhos dos trens da Sorocabana, o casario 
apequenado e imundo, um e outro barracão de 
madeira no meio da alvenaria. Um grupo escolar, 
nenhum posto médico, pouco telefone, vendolas, 
quitandas pingadas, alguma padaria, [...] molecadi-
nha tremelicando friorenta e miúda de pés no chão, 
murro semana brava nas fábricas. [...] Muito bote-
quim. A vila, de pobre e de tristeza, nem campinho 
de futebol tem.3

A descrição das péssimas condições de vida dos subúrbios conti-
nua com as observações do narrador de “Paulo Melado...”, agora sobre 
a vizinhança da rua em que mora, em Vila Anastácio, onde pairava no ar 
o fartum da refinaria de óleo, das fábricas e fundições, entremeado com 
o fedor dos esgotos que desembocavam no rio Tietê. O próprio rio apre-
sentava águas espessas, escuras, encalacradas de entulhos e  arruinadas 

1 Visita, p. 74.
2 Busca, p. 17.
3 Paulo Melado..., p. 110.
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pelo óleo e pelas imundícies.1 Além do odor repugnante que emana 
das fábricas e refinarias da região, o narrador de “Paulo Melado...” não 
sente escrúpulos em descrever a situação calamitosa das ruas em volta 
de sua casa:

Nas ruas, monturos proliferam moscas, ratos e inse-
tos ruins. Que saem à noite com os pernilongos dos 
seus escondidos. E espetam, azucrinam os ouvidos, 
fazem ferver os nervos. Azoam. Algumas calçadas 
recobertas de massa escura e pegajosa, que fede, 
pregando-se aos sapatos e desconfiamos seja borra 
de sabão roubada da refinaria. [...] Tropeço nas ruas 
infestadas de cachorros mal lambidos, sem dono ou 
despelados, dou com moleques moncosos e de pé 
no chão. Água poluída se acumula, se empoça e 
fede nas beiradas.2

As ruas suburbanas, normalmente esburacadas, cheias de pó ou 
lama e lixo espalhado, constituem cenários nítidos nos textos de João 
Antônio. Em “Abraçado ao meu rancor”, o narrador relata, desalentado, 
suas andanças pelas ruas de Presidente Altino, onde encontra ruas esbu-
racadas, de terra, com água poluída empoçada e esverdeada no meio-fio. 
Ele observa as casas baixas, descascadas, mal iluminadas, bem como os 
cães e gatos que vagabundeam pelos cantos escuros. Em “Lambões de 
caçarola”, além do relato sobre as péssimas condições das ruas de terra, 
encontra-se a constatação de que, sempre que chovia, o Largo da Pom-
péia se entalava e toda beirada do Tamanduateí inundava. Era um caos 
formado por grande quantidade de atoleiros. Em decorrência, muita gente 
ficava só com a roupa do corpo, prejudicada.

Percebemos, facilmente, pela leitura dos trechos extraídos dos 
textos joãoantonianos, que não importa se a infraestrutura deficiente se 
encontra no centro urbano de uma cidade européia do século XIX, como 
Paris, ou nos subúrbios de uma metrópole brasileira como São Paulo do 
século XX. A degradação desses espaços urbanos impacta da mesma 
forma as populações que vivem ali. A falta de infraestrutura, portanto, 
revela-se um problema assaz antigo e que colabora para tornar ainda mais 
penoso, especialmente aos mais pobres, a questão da moradia.

1 Paulo Melado..., p. 101.
2 Ibid., p. 101-102.
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Um dos maiores temores daqueles que moram nos bairros perifé-
ricos das metrópoles é a aproximação célere do processo de urbanização, 
que necessitando de mais espaço para acomodar bairros de “gente rica”, 
os chamados “bacanas”, acaba avançando sobre o território desses subúr-
bios e expulsando os moradores para lugares cada vez mais longe e ainda 
mais desprovidos de infraestrutura. É interessante notar que João Antô-
nio denuncia, em seus textos, esse lado sombrio da urbanização, como 
se pode observar em “Lambões de caçarola”, onde se informa sobre o 
“sumiço” de parte do subúrbio: “Mas aí, o povo do Beco da Onça, do 
Navio Negreiro, está sumido, jogado. A prefeitura aterrou o córrego Aim-
beré. Uma construtora demoliu mais da metade dos casarões velhos e 
encardidos. Prédio de apartamentos de bacanas ia surgir ali”.1

Como se tivesse a intenção de frisar ainda mais o abismo social 
existente entre os subúrbios e suas gentes e os habitantes dos bairros de 
classe média de São Paulo, João Antônio insere, em meio a toda a desola-
ção, abandono e precariedade dos subúrbios, uma imagem amena, suave, 
quase lírica das gentes “dos lados bons das residências da Água Branca 
e dos começos das Perdizes.”2 Constatamos a abrupta mudança de cená-
rio e de ambiente por intermédio dos olhos dos protagonistas de “Mala-
gueta, Perus e Bacanaço”, os quais se sentem incomodados e inquietos 
frente à presença daquela gente e ambiente tão próximos mas, ao mesmo 
tempo, tão distantes da realidade que costumavam enfrentar na rotina de 
sua “viração”:

Mas era uma noite de sábado e houve outros lados 
por onde passaram, apequenados e tristes. Vaivém 
gostoso dos chinelos bons de pessoas sentadas 
balançavam-se nas calçadas, descansando. Com 
suas ruas limpas e iluminadas e carros de preço e 
namorados namorando-se, roupas todo-dia domin-
gueiras — aquela gente bem dormida [...] Moços 
passavam sorrindo, fortes e limpos, nos bate-papos 
da noite quente. Quando em quando, saltitava o 
bulício dos meninos com patins, bicicletas, brin-
quedos caros e coloridos. Aqueles viviam. Mala-
gueta, Perus e Bacanaço, ali desencontrados. O 
movimento e o rumor os machucava, os tocava 

1 Lambões de caçarola, p. 208-209.
2 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 122.
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dali. Não pertenciam àquela gente banhada e dis-
traída, ali se embaraçavam.1

O embaraço dos três parceiros derivava de sua certeza íntima de 
que, por mais que se esforçassem e lutassem em suas “virações”, nunca 
transporiam o “muro de Berlim” social que os distinguia daquela gente 
bem resolvida. Intuíam que só podiam almejar, ao final da batalha no 
campo da sinuca, ganhar o suficiente para garantir um local para dormir e 
uma refeição simples para matar a fome, uma vez que:

Eram três vagabundos, virados, sem eira nem 
beira. Sofredores. Se gramassem atrás do dinheiro, 
indo e vindo e rebolando, se enfrentassem o fogo 
do joguinho, se evoluíssem malandragens, se enca-
rassem a polícia e a abastecessem, se se atilassem 
teriam o de comer e o de vestir no dia seguinte; se 
dessem azar, se tropicassem nas virações ninguém 
lhes daria a mínima colher de chá — curtissem 
sono e fome e cadeia.2

Talvez seja possível ponderar que a dor maior sentida naquele 
momento de verdadeira epifania vivenciada pelos três personagens tenha 
sido a constatação de que suas vidas desregradas, duras e ingratas, prati-
camente sem perspectiva alguma de melhoria presente ou futura, possa se 
estender para a sua própria descendência. Malagueta, já em idade avan-
çada, é pouco provável que ainda possa gerar filhos, ao contrário de seus 
companheiros, Perus e Bacanaço. Aturdidos pela visão daquelas demons-
trações de vida alegre, tranquila e próspera, o trio de personagens sente 
que o destino que está reservado aos seus próprios filhos é muito diferente 
daquele dos filhos da classe média:

Aqueles tinham a vida ganha. E seus meninos 
não precisariam engraxar sapatos nas praças e nas 
esquinas, lavar carro, vender flores, vender amen-
doim, vender jornal, pente, o diabo... depender da 
graça do povo na rua passando. E quando homens, 
não surrupiariam carteiras nas conduções cheias, 
nem fugiriam dos quartéis, não suariam o joguinho 

1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 121-122.
2 Ibid., p. 122.
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nas bocas do inferno, nem precisariam caftinar se 
unindo a prostitutas que os cuidassem e lhes des-
sem algum dinheiro. Um sentimento comum unia 
os três, os empurrava. Não eram dali. Deviam 
andar. Tocassem.1

Antonio Candido, ao examinar a questão da quase ‘impermeabi-
lidade” social entre os grupos sociais, considera, com base em sua lei-
tura de I Malavoglia, de Giovanni Verga, que neste tipo de romance, de 
 influência naturalista, o tempo “flui pastoso e as etapas não se diferen-
ciam, fazendo os homens parecerem os mesmos, uma geração depois da 
outra, encasulados na fixidez do costume”.2 Segundo o crítico brasileiro, 
a tonalidade presente na obra de Verga é, pois, de

[...] fechamento e a composição afina por ela, suge-
rindo, de vários modos o caráter cerrado do grupo 
e dos indivíduos. Daí uma estrutura circular que se 
manifesta em vários níveis, indicando a recorrência 
dos problemas e das soluções, como se cada gera-
ção recomeçasse no mesmo ponto, com o imobi-
lismo das organizações sociais estagnadas, onde, 
para falar como Ferdinand Braudel, o tempo deixa 
de ser histórico para ser geográfico, definindo-se 
pelo retorno das estações e seus trabalhos.3

Este momento específico da jornada deambulatória de Malagueta, 
Perus e Bacanaço, em sua busca por dinheiro fácil nos salões de sinuca, 
nos permite perceber a existência de uma circularidade social que acor-
renta os três protagonistas a um destino implacável que lhes impede total-
mente, ou quase, a possibilidade de melhoria social.

O momento epifânico, de iluminação e conscientização, que Mala-
gueta, Perus e Bacanaço experienciam ao entrar em contato com aquele 
mundo inatingível, se assemelha ao que se encontra na análise que o 
ensaísta norte-americano Marshall Berman faz de um poema de Charles 
Baudelaire, intitulado “A família de olhos”. No poema em questão, um 
casal de namorados senta-se à mesa de um café na esquina de um bulevar, 

1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 122.
2 CANDIDO, Antonio. O mundo-provérbio. In: ______. O discurso e a cidade. São Paulo: 

Duas Cidades, 1993, p. 95.
3 Idem.
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ambos recém-inaugurados. A ação ocorre na Paris do Segundo Império, a 
qual passava por um processo de profunda reurbanização. Ali, enquanto 
matam a sede e se deslumbram com o luxo do bulevar, se dão conta da 
presença de uma família de pobres, em seus andrajos, olhando embe-
vecidos para o interior do café. São um pai, de barba grisalha, um filho 
ainda jovem e uma criança de colo. O narrador do poema, que é o próprio 
namorado, tenta, então, ler, através dos olhos de cada um dos membros 
daquela família paupérrima, o pensamento que alimentam frente ao luxo, 
aos alimentos, cores e luzes que presenciam.1

Os três parceiros de “Malagueta, Perus e Bacanaço” reagem, de 
forma semelhante, ao contato, ainda que breve, com o “outro lado” da 
cidade de São Paulo, e que, sentem em seus íntimos, o acesso lhes será 
sempre negado. O pensamento deles se aproxima do que sentiu o filho 
jovem da “Família de olhos”, que, resignado, sabe que aquele mundo 
não é o seu.

Trabalhadores, funcionários públicos da baixa hierarquia, malan-
dros boêmios, “viradores” e mendigos. Esse verdadeiro amálgama 
humano compõe a população heterogênea de personagens que moram nos 
subúrbios. Cada componente desta população procura alternativas para 
o problema crônico da falta de moradias decentes e salubres. Enquanto 
alguns tentam, trabalhando, realizar o sonho da residência que preencha 
suas necessidades, outros, isto é, os malandros boêmios e demais “vira-
dores”, procuram, através de golpes, artimanhas, pequenos expedientes, 
conluios e “marmelos”, ganhar, com facilidade, o dinheiro para uma 
moradia decente. Por fim, os pedintes e mendigos só pensam em conse-
guir, através da caridade alheia, assegurar, a cada dia, o teto sobre suas 
cabeças. Todos são vítimas do processo segregador urbano moderno, que 
lhes nega constantemente as oportunidades para darem um novo e deci-
sivo rumo em suas vidas.

Por ter mantido estreito laço com essa população suburbana, com 
essa luta insana contra a falta de oportunidades e com a omissão governa-
mental em relação aos subúrbios, é que o personagem-narrador de “Abra-
çado ao meu rancor”, se sente revoltado e desconfortável. Afinal, agora 
transformado em jornalista de sucesso e tendo ascendido à classe média, 

1 BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 
Tradução: Carlos Felipe Moisés; Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 
1987, p. 145.
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acabou por aderir à classe que antes tanto criticara e combatera. Ele acaba 
desabafando, ao final do conto:

Fora daqui, por mais que me besuntem de impor-
tâncias, fique conhecido ou tenha ares coloridos, 
um quê me bate e rebate. Foi desta fuligem que 
saí. E é minha gente. Feia, caquerada, acaipirada. 
Cinza, cinza-chumbo, cabelos ruins, carregada de 
fumaças, lombeiras, mestiçagens, canseiras e chei-
ros, desengonçada e se arrumando nos barracos 
erguidos aos sábados e domingos, nas folgas do 
batente, com caixotes vazios de bacalhau.1

A dimensão da importância da moradia para os personagens pôde 
ser sentida ao longo da análise e apresentação dos textos em pauta. Fica 
evidente que a preocupação com o conquistar o direito a uma residên-
cia condigna, faz parte dos sonhos e atribulações de tais personagens. O 
mundo da produção ficcional de João Antônio, no entanto, não se resume 
aos problemas com transporte ou moradia, mas apresenta, também, uma 
preocupação muito marcante com outro aspecto do universo onde se 
movimentam seus personagens: o trabalho.

A ligação íntima e complexa entre trabalho, transporte e moradia 
se torna patente quando se constata que, para comprar e manter uma casa, 
para apanhar um transporte é preciso dinheiro, que, de forma geral, só é 
conquistado pelo trabalho. Mas, por outro lado, para ir ao local de traba-
lho torna-se necessário, senão imprescindível, algum meio de transporte. 
Os meios tradicionais de transporte representam um custo, que deve ser 
sustentado pelo trabalho. Para readquirir forças e vitalidade para nova 
jornada de trabalho é preciso descansar, de preferência em sua própria 
residência. Este triângulo trabalho-moradia-transporte se revela um cír-
culo vicioso, com cada fator sustentando e sendo sustentado pelo outro.

3.1.3 Malandros, operários e o trabalho nosso de cada dia
A problemática do trabalho e os diversos aspectos decorrentes 

de sua influência sobre o ânimo e as relações entre os personagens apa-
rece reiteradas vezes nas narrativas de João Antônio. Para compreen-
der a real dimensão do fator trabalho em seus contos, faz-se necessário 

1 Abraçado..., p. 123.
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 estabelecer algumas distinções entre os diferentes tipos de trabalho e 
ocupações dos personagens. 

Dessa forma, existem os trabalhadores assalariados, de carteira 
assinada (formais), os malandros “acomodados”, os malandros boêmios e 
os “viradores”. João Antônio não descreve os personagens trabalhadores 
formais com riqueza de detalhes, mas como contraponto ao pensamento e 
atos dos personagens malandros. O malandro dito “acomodado” é, comu-
mente, aquele indivíduo que, em algum momento de sua vida, experimen-
tou, por um período variável de tempo, a vida malandra. Entretanto, por 
razões diversas, que vão desde o desgaste físico e mental que tal tipo de 
vida acarreta, até a oposição firme e enérgica da família, estes malandros 
“acomodados” decidem voltar para o mundo da ordem, aceitando um 
emprego formal, por mais mal pago que seja. Mesmo acalentando boas 
lembranças e sonhos grandiosos em relação à sua antiga vida boêmia, este 
malandro “acomodado” acaba se resignando e integrando-se ao trabalho 
formal. Eis a razão da denominação “acomodado”: um malandro no cora-
ção, mas um “otário” na ação.

Os malandros boêmios, por sua vez, recebem esta denominação 
porque desenvolvem a maioria de suas atividades não formais à noite, 
embora nada impeça que algum deles, caso, por exemplo, de um joga-
dor de sinuca, atue durante o dia. Este estrato da malandragem se divide, 
basicamente, em duas categorias: a alta e a baixa malandragem. Os inte-
grantes da primeira categoria são aqueles que alcançam um sucesso rela-
tivamente significativo em seu “campo de ação”. São conhecidos, tam-
bém, como “finos malandros” ou “fina flor da malandragem”. Entre os 
personagens joãoantonianos que se enquadram nesta descrição podem ser 
citados Manoel das Couves, Laércio Arrudão e Paulinho Perna-Torta, este 
quando já adulto. A baixa malandragem, por sua vez, é o “celeiro” de onde 
são pinçados os poucos exemplares que comporão a alta malandragem. 
Esta baixa malandragem apresenta, em seu meio, engraxates, punguistas, 
prostitutas baratas, alcaguetes, pedintes, cambistas e jogadores de sinuca 
de pouca expressão. Personagens que podem ser apontados como perten-
centes ao nível da baixa malandragem são: Malagueta, Perus e Bacanaço, 
Vitorino, o protagonista zé Peteleco/Carioca, de “Dedo-duro” e as prosti-
tutas das ruas e inferninhos mal-afamados.

Os malandros “acomodados” se revoltam com a opressão da socie-
dade capitalista, mas não tomam atitude alguma para mudar o próprio 
destino. Os malandros boêmios cultivam o mesmo tipo de revolta, entre-
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tanto, decidem ir em frente e fazer de tudo para subir na hierarquia malan-
dra, mesmo se for necessário apelar para a violência, a “alcaguetagem” ou 
a exploração de outros malandros. Sua forma de tentar a ascensão social, 
portanto, se diferencia da do malandro “acomodado”, por não recuarem 
diante de, praticamente, nenhum obstáculo.

É importante salientar que as definições não são muito claras no 
universo ficcional de João Antônio, não sendo possível estabelecer dis-
tinções exatas e definitivas sobre os tipos de malandros encontrados nos 
contos. Isso fica evidente ao se examinar o termo “virador”. De forma 
geral, o termo pode ser aplicado a qualquer personagem que recorra a 
golpes e malandragem para sobreviver. No entanto, mesmo aqueles que 
pertencem à alta malandragem podem ser considerados “viradores”, pois 
costumam chamar suas próprias “atividades” de “viração”. Percebe-se, 
contudo, pela leitura atenta das narrativas, que este termo é usado, mais 
frequentemente, para designar os integrantes da baixa malandragem.

O dilema interior do malandro “acomodado” explica porque em 
“Afinação da arte...”, o narrador comenta a reação de seu irmão após 
arrumar um emprego: “Arranjei umas escritas à noite, para defender uns 
cobres extras. O emprego dá pouco. Perto de casa, um escritório de con-
tabilidade. Meu irmão: — É, já era hora de tomar juízo. Meu irmão só 
pensa em seriedade”.1 Mais tarde, o narrador anônimo, ao caminhar pelas 
ruas de seu bairro pobre, é cumprimentado pelas senhoras da redondeza, 
segundo ele, por causa de seu novo emprego:

Cá no bairro minha fama andava péssima.  Aluado, 
farrista, uma porção de coisas que sou e que não 
sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há 
senhoras mães de família que já me cumprimen-
tam. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de 
confiança. Acham, sem dúvida, que estou melho-
rando. — Bom rapaz. Bom rapaz. Como se isto 
estivesse me interessando...2

Devido ao desconforto por ser um malandro “acomodado”, o 
narrador do conto sente desprezo pelo entusiasmo que os trabalha-
dores de carteira assinada, como seu irmão, demonstram com rela-
ção a uma “tomada de juízo” do ex-malandro, a quem consideram 
1 Afinação da arte..., p. 27.
2 Ibid., p. 27.
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como alguém que está voltando a trilhar o caminho da retidão e da real 
cidadania. Na mesma linha de pensamento, o narrador-personagem 
de “Visita” comenta, com desprezo, a visão da própria família sobre 
a correlação entre moral e trabalho: “moral para a família rezadeira é 
agüentar máquina de cálculo oito horas por dia, agüentar chefe estran-
geiro, bitola, manha, idiotice e ganhar seis contos no fim do mês. Hoje 
sou um bom rapaz...”.1 Nos projetos literários do escritor, portanto, 
podemos verificar o choque entre dois mundos distintos: Primeiro o 
das famílias humildes, apegadas rigidamente aos valores religiosos e 
morais, onde se destaca a valorização do certo/errado, lícito/ilícito, 
moral/imoral. O outro mundo abriga aqueles que vivem na chamada 
desordem, inconformados, sempre em oposição às normas estabeleci-
das pela sociedade moderna. Alguns personagens desse último mundo, 
como visto, acabam se reintegrando, a contragosto, aos padrões fami-
liares de comportamento.

Em suma, os malandros “acomodados” se revoltam com a própria 
falta de coragem para romper com a situação adversa em que se encon-
tram. Consideram que a sociedade os aprisiona, através de um trabalho 
ingrato e sem futuro, impedindo-os de desenvolver plenamente suas capa-
cidades e habilidades. Eles não aceitam o fato de serem mais um traba-
lhador fadado a uma vida inútil e sem esperança. Esse comportamento 
parece derivar, como propõe Simmel, do fato da pessoa resistir a “ser 
nivelada e uniformizada por um mecanismo sociotecnológico”.2 Toda-
via, esses malandros nunca tomam uma atitude que possa levá-los a uma 
melhor condição de vida. Nunca transformam em atos a revolta interior 
que sentem. São “acomodados”.

Os narradores de “Visita” e “Afinação da arte...” revelam-se uns 
malandros “acomodados” que se percebem explorados por trabalhos mes-
quinhos e rotineiros, mas preferem apenas resmungar contra a injustiça da 
sociedade, sem tomar atitude alguma. O “acomodamento” desses narrado-
res-personagens vai ao encontro do que se costuma chamar de “amnésia 
social”. Ao se integrar na sociedade da grande metrópole, o indivíduo é 
acometido por um duplo processo de “lavagem cerebral” que se encarrega 
de retirar-lhe da memória as tradições e costumes antigos, bem como o 
pensamento crítico necessário para perceber que está sofrendo influência 

1 Visita, p. 73-74.
2 SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. In: VELHO, Otávio Guilherme (Org.) O 

fenômeno urbano. São Paulo: zahar, 1979, p. 11.
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de tal processo.1 Nesse sentido, o indivíduo perde a capacidade de reação, 
tornando-se um alienado, um “acomodado”.

A síndrome da “acomodação” que vitima muitos dos personagens 
joãoantonianos nunca é explicada por estes como sendo resultado de suas 
péssimas escolhas ou falta de esforços no sentido de alterar suas condi-
ções adversas. Eles buscam colocar a culpa por seus fracassos em fatores 
externos, como, por exemplo, nos patrões ingleses de “Visita”, que seriam 
muito exigentes, ou na família rezadeira, que azucrina, recrimina e acaba 
infernizando a vida do malandro. Sobre isso, Seigel comenta que “Muitas 
pessoas achavam que não mereciam o destino que a sociedade lhes con-
cedia e se sentiam melhor acreditando que todas as pessoas não reconhe-
cidas e mal interpretadas eram afastadas do sucesso por suas qualidades 
e não por seus defeitos”.2

Em “Visita” e “Afinação da arte...”, os narradores têm consciência da 
exploração financeira, física e mental a que se acham submetidos em seus 
trabalhos mal remunerados. Em “Visita” lê-se: “Poderia ir a pé. Prefiro o ôni-
bus; basta a canseira do dia. Gente como eu, bobagem economizar níqueis. 
[...] Agora, o salário minguado dá para cigarros de vinte cruzeiros e cachaça 
de quando em quando. Se o mês aperta, corta-se isso”.3 Já em “Afinação 
da arte...”, o narrador comenta o grande número de horas que faz semanal-
mente: “Faço serão até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze 
horas”.4 Esta exploração, da qual os personagens melancolicamente recla-
mam, é decorrente de uma característica intrínseca do sistema capitalista de 
trabalho, pela qual o trabalhador é explorado desde o momento em recebe 
seu salário, tendo em vista os diversos descontos relativos a impostos, dívi-
das de aluguel e gastos com alimentação e vestuário, entre outros.5 Eis aí 
a razão para o minguado salário mencionado em “Visita” e para a grande 
quantidade de horas trabalhadas pelo protagonista de “Afinação da arte...”.

Muitos personagens procuram esquecer a difícil rotina das duras 
jornadas de trabalho através de alguns subterfúgios, como vagar pelas 

1 MATOS, Olgária Chaim Feres. Os arcanos do inteiramente outro: a Escola de Frankfurt, a 
melancolia e a revolução. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 74.

2 SEIGEL, Jerrold. Paris boêmia: cultura, política e os limites da vida burguesa: 1830-1930. 
Tradução: Magda Lopes. Porto Alegre: L&PM, 1992, p. 123.

3 Visita, p. 72.
4 Afinação da arte..., p. 27.
5 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. São Paulo: Martin 

Claret, 2000, p. 52-53.
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ruas de São Paulo em busca de algo que, na verdade, nem mesmo eles 
sabem ao certo o que é. O melancólico e solitário protagonista de “Busca”, 
Vicente, perambula pelas ruas de São Paulo sem destino fixo. Enquanto 
anda, reflete sobre a falta de significado de sua vida, experenciando uma 
inquietação inexplicável.

Queria sair. Um domingo tão chato! [...] Andando. 
Um ar quente me batendo na cara. [...] Eu queria 
andar. [...] Meia hora não esperaria. Fui cami-
nhando para a Lapa. Mesmo a pé. Os lados da City, 
tão diferentes, me davam uma tristeza leve. [...] 
Mas por dentro estava triste, oco, ânsia de encontrar 
alguma coisa. [...] Andando tão devagar. Procurava 
alguma coisa na tarde. O vento esfriou. Não sabia 
bem o que, era um vazio tremendo. Mas estava 
procurando. [...] Mas o vazio não passaria. Comer 
alguma coisa, botar o paletó. Andar de novo. Na 
rua de pedregulho mal socado o sapato novo subia, 
descia. Sem pressa, mole.1

Essa mesma busca melancólica e solitária, desprovida de objetivo 
específico, se repete em “Afinação da arte...”. O narrador volta do tra-
balho à noite e, aproveitando-se das ruas desertas, pratica sua obsessiva 
“arte” de chutar tampinhas. As ruas desertas, solitárias o ajudam nessa 
atividade e a esquecer as muitas horas duras de serão e a falta de perspec-
tivas de sua vida tediosa e solitária.

Naquelas noites me surgia uma tristeza leve, uma 
ternura, um não sei quê, como talvez dissesse 
Noel... Eu estava ali, em grupo, mas por dentro 
estava era sozinho, me isolava de tudo. Era um 
sentimento novo que me pegava, me embalava. 
[...] Descobri o muito gostoso ‘plac-plac’ dos 
meus sapatos de saltos de couro, nas tardes e nas 
madrugadas que varo, zanzando, devagar. [...] Se 
é impossível trabalhar na calçada, passo para o 
asfalto e fico a chutar. Muito bom pela madrugada, 
quando os carros são poucos e a luz dos postes se 
atira sobre as tampinhas no asfalto. [...] Deixando 

1 Busca, p. 13-18.
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o escritório. A madrugada costuma enegrecer tudo. 
Casas e homens. Só as minhas tampinhas reluzem 
na calçada.1

Esta mania de perambular sozinho pelas ruas à noite, chutando 
ou não tampinhas, aproxima os protagonistas de “Busca” e “Afinação da 
arte...” de uma figura muito cara à poesia de Baudelaire: o  flâneur. Da 
mesma forma que os personagens, também o  flâneur gostava de andar 
pelas ruas da cidade de Paris, sempre em seu afã de encontrar novas 
sensações e aventuras e de investigar a natureza humana daqueles que 
encontrava pelo caminho. Walter Benjamin, em seus estudos sobre a obra 
baudeleriana, apresenta a figura do  flâneur e suas andanças.

Havia o transeunte, que se enfia na multidão, mas 
havia também o  flâneur, que precisa de espaço livre 
e não quer perder sua privacidade. Ocioso, cami-
nha como uma personalidade, protestando assim 
contra a divisão do trabalho que transforma as 
pessoas em especialistas. Protesta, igualmente 
contra sua industriosidade [grifo nosso].2

Em suas andanças noturnas, os narradores de “Busca” e “Afinação 
da arte...”, assim como o  flâneur, protestam contra a “divisão do trabalho 
que transforma as pessoas em especialistas”. A revolta dos narradores e do 
 flâneur são resultado, também, do conflito entre os valores aristocráticos, 
dirigidos a um culto da personalidade individual que, no Brasil, acabaram 
sendo traduzidos na ideologia das antigas elites agrárias, e o mundo usur-
pador da moralidade burguesa, a qual, após sua ascensão, tomou as rédeas 
da formação do pensamento ocidental.3

O protagonista que chuta as tampinhas pelas ruas talvez nem per-
ceba, mas faz um reaproveitamento, em certa medida, terno e lírico, de 
algo desprezado pela sociedade pragmática moderna: o lixo. Afinal, as 
tampinhas abandonadas não servem mais para nada, a não ser serem 
chutadas por um especialista. Este costume, seja pela forma lírica e 

1 Afinação da arte..., p. 20; 24; 25; 27.
2 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução: José 

Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 50-51. Obras 
Escolhidas v. 3.

3 SEIGEL, Jerrold. Paris boêmia: cultura, política e os limites da vida burguesa: 1830-1930. 
Tradução: Magda Lopes. Porto Alegre: L&PM, 1992, p. 108.
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 amorosa com que cuida de suas tampinhas, seja pela descrição român-
tica do encontro entre seus pés e as tampinhas em cada chute, aproxi-
ma-se dos poetas descritos por Baudelaire, que encontram temas para 
suas poesias no lixo das ruas. Benjamin nos apresenta esta faceta do 
pensamento do poeta francês, que via certo parentesco entre poeta e 
trapeiro: “Os poetas encontram o lixo da sociedade nas ruas e no próprio 
lixo o seu assunto heróico”.1

O narrador de “Afinação da arte...”, antes de concentrar sua atenção 
sobre as tampinhas, chutava tudo o que lhe aparecia na frente, fosse um 
pedaço de papel ou uma ponta de cigarro. Depois, explica ele, não eram 
mais apenas papéis, rolhas ou caixas de fósforos. Agora eram tampinhas. 
O personagem nos confidencia que, às vezes, para suas tampinhas prefe-
ridas, que vêm das garrafas de água mineral marca Prata, reserva chutes 
especiais e, por isso, “às vezes, encontrando-as por circunstância na rua, 
eu as guardo no bolso do paletó, para aproveitá-las mais tarde. Porque só 
os sapatos de borracha são dignos de minhas favoritas. E mesmo calçan-
do-os, fico estudando os chutes”.2

Portanto, assim como o trapeiro de Baudelaire, o personagem do 
conto, com suas tampinhas, também “separa as coisas”, faz “seleção inte-
ligente” e age como verdadeiro “avarento com seu tesouro”. Mas não 
é só nisso que o protagonista de “Afinação da arte...” se aproxima do 
poeta e do trapeiro baudelaireanos, pois todos eles prezam a escória que 
a sociedade moderna deixou em seu rastro. Os três agem em seus respec-
tivos ofícios ao mesmo tempo, isto é, enquanto os burgueses se aninham 
em suas camas. Todos andam “tropeçando” no lixo que lhes interessa e 
se “abaixam” para catá-lo. A propósito disso, lembremos que já se falou 
do próprio João Antônio que ele “trabalha com o lixo da vida e com ele 
constrói beleza e poesia”.3 Propositalmente ou não, o escritor transferiu 
essa habilidade para o personagem de “Afinação da arte...”.

Além deste provável “parentesco” entre o narrador de “Afinação 
da arte...”, o trapeiro e o poeta de Baudelaire, existem ainda outras pos-
sibilidades de aproximação entre os hábitos e forma de agir dos narra-

1 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução: José 
Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 78. Obras 
escolhidas v. 3.

2 Afinação da arte..., p. 24.
3 AMADO, Jorge. Cada época, seu escritor. In: ANTôNIO, João. Dedo-Duro. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2003. Orelha do Livro.
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dores de “Busca” e “Afinação da arte...” e as atividades do  flâneur. Por 
exemplo, o fato de os narradores dos contos em pauta venderem suas 
forças de trabalho em troca de uma baixa remuneração. Entretanto, se 
reservam ao direito de, em seus horários de folga, de ócio, afrontar, como 
um  flâneur, a padronização de comportamento que a sociedade exige dos 
trabalhadores. E para isso, precisam das ruas, dos espaços livres. Sair para 
a rua, fugir da claustrofobia das quatro paredes, e nela ficar até quando for 
possível é, para os dois protagonistas, um grito de liberdade e desafio à 
esmagadora pressão moral e ética da sociedade industrial.

Vale destacar, porém, que existem, também, alguns pontos em que 
os personagens narradores dos dois contos se afastam da motivação e do 
modo de agir do  flâneur. Enquanto este precisa, para desenvolver seu 
trabalho de “detetive da multidão”, viver imerso no seio das massas, nas 
ruas, os dois protagonistas, ao contrário, em um procedimento um tanto 
quanto anti-social, buscam se afastar desses aglomerados humanos. Outro 
ponto divergente entre o  flâneur e os dois narradores diz respeito à men-
talidade social de cada um deles. Enquanto os narradores dos contos são 
membros da classe baixa trabalhadora e possuem consciência da explora-
ção sofrida em suas ocupações laborais, o  flâneur, nas palavras de Bolle, 
é um “representante da mentalidade pequeno-burguesa, uma classe que 
prefere ‘permanecer dentro do labirinto’, ‘não saber qual será o seu rumo’ 
e o da humanidade...”.1

As diferentes reações dos personagens frente à realidade social 
presente nas narrativas do escritor paulistano contribuem, também, para 
gerar uma série de conflitos relativos à questão do trabalho formal e das 
ocupações não formais. Uma das facetas destes conflitos é a desconsi-
deração e falta de respeito que os malandros nutrem pelos personagens 
assalariados. O malandro Bacanaço é descrito sorrindo sarcástica e iro-
nicamente enquanto observa as levas de trabalhadores retornando para 
casa após mais um dia duro de trabalho. Ele não se contém e lhes aplica 
apelidos jocosos: “Trouxas. Do Moinho Velho, do Piqueri, de Cruz das 
Almas, de Vila Anastácio, de... do diabo. [...] Corriam e se afobavam e se 
fanavam como coiós atrás de dinheiro. Trouxas. Por isso tropicavam nas 
ruas, peitavam-se como baratas tontas”.2

1 BOLLE. WILLI. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da história em Walter 
Benjamin. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 1994, p. 20.

2 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 105.
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No conto “Dedo-duro”, os personagens malandros expõem todo 
o seu desprezo e ojeriza pelos personagens assalariados, por considera-
rem sua “ocupação” superior ao trabalho formal e os trabalhadores como 
meros “otários”. O protagonista relata: “Saí junto com os primeiros traba-
lhadores e marmiteiros que procuram os ônibus xexelentos, entupidos de 
mocorongos”.1 Sendo o termo “mocorongo” um dos muitos sinônimos, 
no código malandro, para “trouxa”, “otário”.

O desprezo nutrido pelos malandros, especialmente os da sinuca, 
para com os trabalhadores é motivado, entre outras razões, pela cegueira 
ingênua destes assalariados. Um operário ou trabalhador do comércio 
perde, por exemplo, noites e noites seguidas no jogo de sinuca e não per-
cebe que lhe falta categoria para enfrentar os “cobras” do taco. Confiden-
cia-nos o narrador de Sinuca que:

Sua triste figura [do otário] chega ao patético. É sem-
pre um trabalhador, muitas vezes operário, pobre, 
morando de aluguel e morando mal e longe, vizinho 
de uma classe média bastante decadente. Quase sem-
pre casado, com alguns filhos no lombo, um homem 
de vida brava. Mas esbagaça dinheiro na sinuca. É só 
ter para perder. Em poucas horas, suas gratificações e 
salários extras voam e, às vezes, vai a extremos — é 
aí que deixa o leite das crianças. Freqüenta sinuca à 
noite, depois das sete ou oito, após o batente e sem 
janta na barriga, e ali passa seus sábados, domingos, 
feriados e dias santos de guarda. É um prisioneiro.2

Para os malandros, portanto, os assalariados são “otários”, não pas-
sam de fonte de renda para os mais espertos. Bacalau, um malandro da 
sinuca presente no conto “Malagueta, Perus e Bacanaço”, resume muito 
bem o pensamento da malandragem, no que diz respeito aos otários de 
quem se toma o dinheiro: “Para que trouxa quer dinheiro?”.3 Convém lem-
brar que, frequentemente, o próprio trabalhador tem sua profissão em pouca 
conta e que, logicamente, tal representação acaba se espalhando e contami-
nando a mente de outros indivíduos na sociedade. Entre eles, os malandros, 
que desenvolveram esse conceito negativo pelo trabalho assalariado.

1 Dedo-duro, p. 152.
2 Sinuca, p. 269.
3 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 102.
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De maneira geral, o malandro boêmio, aquele que mais explora os 
“otários”, pode originar-se de várias formas: pode ser um menor aban-
donado ou que fugiu de casa devido a maus-tratos. Ou ser um malandro 
“acomodado” que se deixa levar pela conversa de um malandro boêmio 
e decide abraçar esta vida avessa às convenções sociais. Via de regra, 
porém, a fonte maior de malandros boêmios encontra-se naquela massa 
amorfa que compõe a “‘escória integrada pelos elementos desclassifica-
dos de todas as camadas sociais e concentrada nas grandes cidades’”.1

De qualquer forma, após levar muita pancada na vida, o futuro 
malandro encontra, mas nem sempre, um protetor ou “professor” de 
malandragem, que o inicia nas diversas “virações” da vida até que o 
pupilo possa caminhar com os próprios pés. Como aconteceu com o nar-
rador Paulinho Perna-Torta, que recebeu a proteção e orientação de Laér-
cio Arrudão, um fino malandro, bem sucedido. Paulinho Perna-Torta se 
tornou um malandro de sucesso e depois um bandido perigoso.

O protagonista de “Meninão do caixote”, garoto de subúrbio, com 
família e residência próprias, também foi iniciado no jogo da sinuca, no qual 
se tornaria um dos melhores tacos de São Paulo, por Vitorino, um malandro 
boêmio decadente, já sem destreza para jogar e que era patrão de jogo, isto é, 
bancava o jogo de outros “cobras”. Meninão, depois de algum tempo, desi-
ludido, explorado por Vitorino e pressionado pelos problemas em casa, prin-
cipalmente com sua mãe, abandona o mestre explorador e a vida malandra.

A grande diferença entre os dois casos citados é a categoria, o grau, 
a colocação dos “professores” no ranking da malandragem. A descrição 
que os respectivos “alunos” fazem de seus “mestres” é muito esclarece-
dora. Paulinho Perna-Torta nos informa que: 

A gente nunca diz apenas Laércio. É Laércio Arru-
dão. Que só aparece à noite alta, vistoso e mandão, 
barbeado e luzindo. Dono da bola, sua palavra tem 
peso de lei. Canta de galo aqui e não trabalha. Fis-
caliza. Faz a féria, pede o livro. Dar ordens é com 
ele. Os malandros ficam à sua roda ouvindo, apren-
dendo e adulando. Os irmãos guardam distâncias. 
Seu andar é de doutor, de chefe, parece um depu-
tado. [...] tem o ouro e nunca ninguém soube com 
certeza sobre o quanto que lhe pertence. Sabe-se 

1 HOHLFELDT, Antônio. Pra lá de Bagdá. In: ANTôNIO, João. Melhores contos de João 
Antônio. São Paulo: Global, 1997, p. 9.
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que é ligado ao Jóquei Clube, fala-se que tem 
lá um cavalo no Haras Guarani; à boca pequena 
boqueja-se que é dono de dois rendez-vous da rua 
Guainazes; diz que tem negócio com jogo e contra-
bando em Santos... A certeza ninguém tem.1

Por seu turno, Meninão forma uma primeira impressão bem dife-
rente de Vitorino. Ainda que este seja o “dono da bola. Um cobra. O jeito 
camarada ou abespinhado de Vitorino, chapéu, voz, bossa, mãos, seus olhos 
frios medidores. O máximo, Vitorino. No taco e na picardia”,2 sua aparência 
física não inspirava confiança. Ele parecia um daqueles velhos decadentes 
que curtem fome e sono nos bancos laterais dos salões de sinuca:

O homem de olhos sombreados, sujeito muito feio, 
que sujeito mais feio! No seu perfil de homem de 
pernas cruzadas, a calça ensebada, a barba ras-
pada, o chapéu novo, pequeno, vistoso, a magreza 
completa. Magreza no rosto cavado, na pele ama-
rela, nos braços tão finos. Tão finos que pareciam 
os meus, que eram de menino. E magreza até no 
contorno do joelho que meus olhos adivinhavam 
debaixo da calça surrada. [...] A indignação foi 
embora nos dentes pretos de fumo [...].3

Ao comparar as duas descrições dos “aprendizes” de malandragem, 
vemos que a qualidade do “ensino” recebido é diretamente proporcional 
à “qualidade” dos “mestres”. Assim, Paulinho-Perna-Torta se tornou um 
malandro de sucesso, que superou seu mestre, ao passo que Meninão do 
caixote, desapontado com Vitorino, que só se preocupava em explorá-lo, 
desistiu da malandragem e voltou à sua rotina de menino de subúrbio.

Quando não encontram alguém que lhes ensine as diversas estra-
tégias para sobreviver no mundo cruel da malandragem, os personagens 
se veem obrigados a aprender tudo por conta própria, dando “murro em 
ponta de faca”. São chamados, geralmente, de “viradores”, pois compõem 
o que se chama, nesse meio, de baixa malandragem. Este “aprendizado” é 
resultado da busca pela sobrevivência enquanto se perambula pela cidade 

1 Paulinho Perna-Torta, p. 126-127.
2 Meninão do Caixote, p. 87.
3 Ibid., p. 85-86.
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grande, sofrendo e aprendendo com os malandros mais experientes. O 
aprendiz de malandro precisa saber como tomar dinheiro dos “otários” 
para suprir suas necessidades impostas pela extrema pobreza. O saber 
malandro se diferencia do ensino formal por ser adquirido totalmente na 
prática cotidiana das ruas: é o aprendizado da vida.1

Ao adentrar no mundo árduo e traiçoeiro da malandragem, o indi-
víduo tem como objetivo “se dar bem na vida”, “subir”, não de classe 
social necessariamente, mas dentro do universo da malandragem. Ser um 
“reconhecido”, um “ponta-firme”, um “batuta”. Como todo sonho ilusó-
rio, porém, neste mundo particular da vida urbana, contido na narrativa do 
escritor, surgem os famosos casos que fogem à regra, mas que são toma-
dos pelos aspirantes a malandros como se fossem a regra geral. Por isso, 
entre as “curriolas” circulam sempre histórias de malandros bem-sucedidos: 
“Fala de bordel, falavam de casos passados, antigamente febris para a baixa 
malandragem. Fulano fez, acabou lá na cadeia; beltrano deu sorte, levantou 
duzentos contos nos cavalos, arrumou-se na vida — hoje é dono disto e 
daquilo [...]”.2 Exemplos como o de Laércio Arrudão, passam de boca em 
boca, na roda da malandragem, alimentando a esperança dos “viradores” de, 
um dia, talvez, se tornarem alguém importante na alta hierarquia malandra.

Os personagens malandros têm em alta conta suas atividades não 
convencionais. Eis porque o ainda menino, Paulinho Perna-Torta, explica a 
rotina dura de “viração” que os meninos e meninas de sua idade enfrentavam 
nas ruas e praças da grande cidade, frisando a seriedade dessas atividades.

Porque isso de engraxar é uma viração muito direi-
tinha. Não é frescura não. A gente vai lá, ao trambi-
que da graxa e do pano, porque anda com a faminta 
apertando. E é mais sério do que aquilo que os otá-
rios com suas vidas mansas, do que os bacanas e os 
mocorongos com suas prosas moles julgam. Aquela 
molecada farroupa com quem eu me virava, tirava 
dali uma casquinha para acudir lá suas casas; e, 
engraxando, os velhos, sujos e desdentados, esca-
pavam de dormir amarrotados nas ruas, caquerados 
e de lombo no chão. Como bichos.3

1 DURIGAN, Jesus Antônio. João Antônio e a ciranda da malandragem. In: SCHWARz, Roberto 
(Org.) Os pobres na literatura brasileira, São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 216-217.

2 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 124-125.
3 Paulinho Perna-Torta, p. 101.
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Dentro do submundo da malandragem existe um tipo muito 
especial de malandro “virador”: o dedo-duro. É esta parcela muito 
pequena de malandros que acaba, na expressão corrente nesse meio, 
“virando a casaca” e associando-se às forças policiais. João Antônio 
apresenta tal categoria de malandro de forma mais detalhada apenas 
na narrativa de “Dedo-duro”. O personagem-narrador, até os 27 anos 
de idade foi um malandro “pé-de-chinelo” e resolveu virar alcaguete. 
Ele explica que ser dedo-duro é a pior opção que se possa fazer, pois 
essa classe é a mais odiada pela malandragem em geral: “uma viração 
do cão, em que se leva tudo quanto é nome: ‘entrega até a mãe’, o cha-
cal, o alcagüeta, o cagüete, o cachorrinho, o delator, o informante, o 
dedão, o reservado, o que fala, o federal, o engessador, o boca-mole, o 
boca-de-litro. O dedo-duro”.1 E o personagem finaliza: “Ofensa maior 
que essa palavra na malandragem não há, pois, seu dono não é carne 
nem peixe”.2

O ódio profundo dos malandros pelos dedos-duros é mencionado, 
de passagem, ao final do conto “Malagueta, Perus e Bacanaço”. Ali, Perus, 
mesmo sabendo que Robertinho é um ás da sinuca e que tomará todo o 
dinheiro dos três protagonistas no pano verde, se vê impossibilitado, pelo 
código de honra da malandragem, de alertar seus colegas: “E, regra, Perus 
não podia avisar Bacanaço, nem Malagueta. [...] Se abrisse o bico, ouviria 
de Robertinho a palavra ‘cagüeta’, que é o que mais dói para um malan-
dro. E ainda arrumaria briga séria”.3

Para a malandragem em geral, porém, aquele que delata para a 
polícia é muito pior. Por isso, o principal temor dessa classe de malan-
dros é a possibilidade de serem descobertos, pois no código de honra da 
malandragem e da bandidagem, a sentença para um dedo-duro é sempre 
a morte. Isso é confirmado pelo personagem-narrador de “Dedo-duro”, 
ciente do risco de vida que corre: “Errou é morte. [...] Claro que não 
tenho a consideração de verdade dos malandros e, se desmascarado, me 
apagam, me liquidam [...] Porque uma topada, das minhas, pode dar dois 
tecos, duas azeitonas plantadas nos miolos do juízo”.4

Esta mudança radical que alguns malandros fazem, desistindo, 
por razões diversas, da vida boêmia e passando para o lado da lei, das 
1 Dedo-duro, p. 138.
2 Idem.
3 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 152.
4 Dedo-duro, p. 137; 140-141.

Tese_Camila.indd   120 13/03/2012   13:58:44



O subúrbio na narrativa de João Antônio – 121

 autoridades, costuma aparecer com frequência na produção literária. 
Willi Bolle confirma que esses personagens transitavam com certa faci-
lidade entre as fronteiras que separavam o mundo da lei e da ordem, do 
da boêmia e da marginalidade.

Os conspiradores, que podem ser profissionais ou 
de ocasião, se recrutam entre operários que aban-
donaram seu trabalho, ou vêm do lumpemproleta-
riado; eles integram a bohème. A imagem do cons-
pirador contém uma série de traços românticos: 
ele vive nas tabernas, livre das contingências da 
vida burguesa [...] Na procura de fontes de renda, 
o conspirador profissional mudava, não poucas 
vezes, de lado, oferecendo seus serviços à polícia; 
ele se torna um ‘prostituto político’. O traço carac-
terístico dessa figura essencialmente oscilante e 
ambígua não é a luta por uma causa social, mas o 
aproveitamento da conspiração, da revolução ou 
do golpe para seu interesse próprio. Espécie de 
 flâneur político, o conspirador podia ser rebelde 
hoje e alcagüete amanhã.1

Este mesmo tipo de motivação leva o narrador de “Dedo-Duro” 
a enfrentar os perigos dessa atividade, devido ao seu desejo secreto de 
subir na vida, passando de alcaguete para policial. Ele nos confidencia: 
“E a gana de ser policial me correndo por dentro. Na batida em que 
vou, está me interessando é andar de algemas e máquina niquelada na 
cintura, arrotando umas grandezas muito à vontade e criando nome no 
meio dos majorengos”.2

A despeito da vida duríssima e sobressaltada, constituindo a 
“ralé da ralé” da malandragem, os dedos-duros ainda conservam a oje-
riza, o desprezo — quase uma lei no submundo da malandragem — 
pelo trabalho institucionalizado. O próprio narrador do conto em pauta, 
ao fazer um balanço de sua vida nessa perigosa “profissão”, conclui 
ser ela melhor e mais digna do que a vida suburbana comum: “Vida 
ruim? De cabra safado, vida sujeita, escama, sujeira, barra? Morar 
em  Carapicuíba numa vila encostada à Aldeia dos índios comendo pó 
1 BOLLE. WILLI. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da história em Walter 

Benjamin. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 1994, p. 385.
2 Dedo-duro, p. 137.
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e amassando barro vermelho não é viagem melhor e é mais escroto. 
Camela-se às pampas. Garanto”.1

A análise dos contos em busca da compreensão que os diferentes 
personagens habitantes dos subúrbios têm da dimensão do dinheiro e do 
trabalho mostra uma insuperável diferença de opiniões entre trabalhadores 
e malandros. Os trabalhadores consideram os malandros como vagabun-
dos, sem valor, sanguessugas da sociedade. Os malandros e “viradores”, 
por sua vez, veem com horror a vida pacata, rotineira e dura dos traba-
lhadores, preferindo sujeitar-se a todos os tipos de privações e perigos a 
exercer um trabalho formal das oito às dezoito horas.

João Antônio evidencia, em seus textos, o precário estado a que o 
trabalho leva os operários após anos de dura jornada diária. Ocorre uma 
despersonalização, um processo de reificação que se desenvolve à medida 
que o trabalhador é explorado. A descrição da triste situação do operário, 
do trabalhador braçal, nos é apresentada com amargor pelo narrador de 
“Abraçado ao meu rancor”:

Do que o sol nasce a que morre, esta gente batalha. 
Uns entram a trabalhar pela noite nas indústrias, 
gramam ali, buscando horas extras. Moram em 
Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Osasco e lidam no 
outro lado da cidade. Queimam hora, hora e meia 
de trem. Viajam de pé, marmita debaixo do braço 
e os tarecos necessários. Ninguém se fala. Andam 
sonados, destroncados de cansaço. Tristes uns, 
inexpressivos outros, feito coisas. Feito bichos, 
olhos parados de boi.2

As expressões supracitadas, em que trabalhadores passam a ter 
aparência de “coisas”, de “bois”, exemplificam bem a dimensão da alie-
nação a que a exploração do trabalhador, pode conduzir. Uma das princi-
pais razões para o fortalecimento deste processo de despersonalização é o 
emprego, pelas indústrias, dos atuais sistemas de organização racional do 
trabalho, herdados do taylorismo e das experiências de Ford.

Esta exploração extrema do trabalho assalariado, especialmente do 
trabalhador braçal não especializado, se perpetua desde o início da Repú-
blica Velha, como ocorria com os operários no Rio de Janeiro da belle 

1 Dedo-duro, p. 142.
2 Abraçado..., p. 120-121.
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époque, os quais eram expostos a uma situação quase insustentável, resul-
tado de um regime opressivo que sufocava os grupos operários: “‘Não há 
cidade no mundo em que o trabalho dos operários seja mais prolongado 
e árduo que no Rio de Janeiro’”.1 Assim, em termos da insolúvel irrecon-
ciliação entre os pensamentos de personagens malandros e personagens 
trabalhadores, notamos a existência de uma crescente e constante tensão 
nos subúrbios, fruto, principalmente, da falta de infraestrutura no setor de 
transportes, além da falta ou escassez de trabalho e moradia. Isto tudo, 
somado, acaba resultando em violência.

3.1.4 A metrópole e a violência
A violência faz parte da vida dos personagens joãoantonianos. 

Como o escritor evidencia preferencialmente as classes desprivilegiadas 
dos subúrbios, as maiores referências a este problema social se concen-
tram nesses locais e em seus habitantes. Entretanto, ameaças de ações 
violentas também pairam sobre os personagens que se encontram no cen-
tro da cidade, sejam eles malandros suburbanos, trabalhadores formais 
ou mesmo membros da classe média. A violência urbana, representada na 
ficção de João Antônio, é, de certa forma, “democrática”, não poupando, 
raça, credo, idade, sexo ou condição social.

O personagem Paulinho Perna-Torta, desde garoto sofreu com a 
violência das ruas e, ao crescer, continuou envolvido por ela, sofrendo-a e 
praticando-a, e é um exemplo emblemático do problema. O próprio Pauli-
nho relembra que à dureza natural das ruas se juntavam os maus tratos dos 
mais fortes. “Agüentava frio nas pernas, andava de tênis furado, olhava 
muito doce que não comia e os safanões que levei no meio das ventas, 
quando me atrevia a vontades, me ensinaram que o meu negócio era ver 
e desejar. Parasse aí”.2 Recém entrado na adolescência, o garoto quase 
perde a vida ao ser pilhado em flagrante pelo patrão explorador pondo 
a mão no dinheiro do caixa. Além de receber um tapa violentíssimo, o 
menino escapou, por pouco, de ser furado com um pedaço de ferro pelo 
furioso patrão.

É ainda o personagem-narrador, já adulto, quem presencia e des-
creve aquela que é a cena mais violenta encontrada nos contos do corpus. 
No ano de 1953, a Boca do Lixo era um antro de prostituição, tráfico de 

1 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Pri-
meira República. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 53. 

2 Paulinho Perna-Torta, p. 100.
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drogas e outros crimes. A imprensa e setores importantes da elite paulis-
tana exigiam a tomada de ações mais enérgicas contra essa situação. As 
forças policiais decidiram então fazer uma ação conjunta de praticamente 
todos os efetivos disponíveis e “fechar” a zona. O horror tomou conta do 
lugar. Paulinho Perna-Torta, que percebera a tempo que algo iria aconte-
cer, subiu ao telhado e, ao ver que eram cerca de 150 a 200 homens da lei, 
e que era impossível enfrentá-los, preferiu se enfiar dentro da caixa d’água, 
de onde assistiu a todo o desenrolar dos violentos acontecimentos.

A quebração veio ao meio-dia e sangrou o dia 
inteiro. [...] Como loucos, tantãs de muita zonzeira, 
acabam com a zona. Vão esvaziando. Inundam as 
casas, tocam fogo nos colchões, entortam janelas, 
com guinchos arrebentam as portas. Estraçalham, 
estuporam, quebram. Atacam as minas, arrancadas 
do sono e quase nuas. Batem e chutam como se sur-
rassem homens. Sapateiam nos corpos das mulhe-
res. [...] Os cavalos pisam também. Empinam-se no 
ar e atropelam as infelizes. Vão pisando. As mulhe-
res engolem depressa tubos de tóxicos e despejam 
álcool no corpo. Os corpos pelados, sem pressa 
pelas ruas, vão às labaredas, ardendo como bone-
cos de palha. O horror é uma misturação. Gente, 
cantoria, grito; é esguicho d’água, é tiro, correria 
desnorteada. Xingação, berreiro, choro alto e arras-
tado, cheiro de carne queimada e fumaça. Voa de 
tudo pelas janelas. Quebram cama, cadeira, orató-
rios... Sangue se espirra no lixo da rua.1

João Antônio, por meio da voz de seu personagem, denuncia a 
truculência das forças de repressão brasileiras, especialmente quando se 
trata de ações que atingem as populações dos subúrbios. As forças de 
segurança, durante a vigência de governos duros e autoritários, empre-
gam, comumente, meios extremos e violentíssimos para reprimir qual-
quer tentativa de motim ou rebeldia dos trabalhadores. Porém, quando o 
governo decidia tomar medidas “higiênicas” contra algum bairro de gente 
pobre, ou mesmo de forma indiscriminada contra quem não apresentasse 
características dentro de um padrão pré-estabelecido pelas elites, não sen-
tia pudores em empregar métodos coercitivos violentos. Bastava que o 

1 Paulinho Perna-Torta, p. 138-140.
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indivíduo praticasse a mendicância, não tivesse moradia ou trabalho fixo 
comprovado. Repressão semelhante à narrada em Paulinho Perna-Torta 
pode ser vista no episódio da história brasileira que ficou conhecido como 
“Revolta da Vacina” (1904). A repressão contra os revoltosos foi extrema-
mente brutal, como elucida Sevcenko:

‘Sem direito a qualquer defesa, sem a mínima 
indagação regular de responsabilidades, os popu-
lares suspeitos de participação nos motins daque-
les dias começaram a ser recolhidos em grandes 
batidas policiais. Não se fazia distinção de sexo 
nem de idade. Bastava ser desocupado ou mal-
trapilho e não provar residência habitual para ser 
culpado. Conduzidos para bordo de um paquete 
[...] todos eles foram sumariamente expedidos 
para o Acre’. O transporte dos prisioneiros era 
feito em levas sucessivas nas chamadas ‘presi-
gangas’ — espécie híbrida de embarcação, entre 
o navio-prisão e o ‘tumbeiro’ [...] atirados em 
multidão ao fundo dos vasos que os deviam trans-
portar às terras do destino, com tal selvageria e 
desumanidade que a imaginação recua espantada 
como se diante das cenas do navio negreiro que 
inspiraram a Castro Alves’.1

Como se não bastassem a prisão e as agressões sofridas, as auto-
ridades ainda reservavam mais uma provação às pessoas que caiam em 
suas garras durante aqueles dias de terror. Sevcenko reproduz a indigna-
ção com que Lima Barreto descreveu a humilhação desses infelizes, antes 
de serem embarcados nas tais “presigangas”: “‘recolhia-as às delegacias, 
depois juntavam na Polícia Central. Aí, violentamente, humilhantemente, 
arrebentava-lhes os cós das calças e as empurrava num grande pátio. Jun-
tadas que fossem algumas dezenas, remetia-as à Ilha das Cobras, onde 
eram surradas desapiedadamente’”.2

Além da violência infligida pelas forças de repressão, vale lembrar 
que o emprego de métodos violentos também é praticado pelos próprios 

1 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Pri-
meira República. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 66-67.

2 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Pri-
meira República. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 67.
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malandros contra outros malandros. Isso pode ser visto no episódio em 
que os protagonistas de “Malagueta, Perus e Bacanaço” são surpreendi-
dos fazendo um “marmelo” (jogo “arrumado”, roubado) em um salão de 
sinuca de Água Branca. Se não fosse a presença de espírito de Bacanaço 
e, principalmente, Malagueta, as coisas teriam ficado complicadas para 
os três parceiros: “— Lugar de ladrão eu costumo mostrar — Lima conti-
nuava. Os homens da curriola fecharam as bocas, rostos crisparam-se, os 
olhos jogaram-se em Malagueta e Perus, ameaçaram”.1

Em sua condição de dedo-duro, zé Peteleco/Carioca sabe muito 
bem que o perigo o aguarda a cada instante, pois, se não bastasse uma 
possível reação por parte de malandros da pesada, pegos nas ações de 
captura da polícia, também tem de se preocupar com aqueles para quem 
trabalha. Afinal, se de uma hora para outra acharem que ele possa estar 
fazendo jogo duplo, passando informações sobre blitz e outras ações poli-
ciais, os homens da lei não pestanejarão em matá-lo. Mas, outra ameaça 
pende sobre sua cabeça: o medo de pegar um tempo de cadeia e serem 
descobertas, lá dentro, suas operações de alcaguetagem. Se isso aconte-
cer, a morte é certa.

Mas o outro lado é dos malas. Lá, sei que perdão 
não tem nem para a palavra cagüeta. Quem fala 
morre. É rebosteio. Tem que pagar com a vida. Sei 
também que se tomar uma cadeia quente, de ver-
dade, e me cair o disfarce, não sairei vivo, além 
do pau, da tortura e da enrabação. Malandro que é 
malandro não deixa por menos. Arrombam-me. 2.

Entre os malandros da sinuca, a instituição quase sagrada da estia 
pode levar alguém, ao não pagá-la, a sofrer graves consequências. Disso 
estava ciente Meninão do caixote, ao explicar que “sinuca é ambiente da 
maior exploração. Dava dinheiro a muito vadio, era a estia, gratificação 
que o ganhador dá. Dá por dar, depois do jogo. Acontece que quem não 
dá, acaba mal. Não custa à curriola atracar a gente lá fora”.3

Entretanto, é possível afirmar que quem mais sofre violência no 
mundo da baixa/alta malandragem são as mulheres. O machismo pre-
dominante nesse meio reserva à mulher um papel subalterno, submisso 
1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 118.
2 Dedo-duro, p. 141.
3 Meninão do caixote, p. 90-91.
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e sacrificado, no qual todas as ações femininas devem ser voltadas para 
a satisfação das necessidades de seu homem. Laércio Arrudão ensina ao 
jovem Paulinho Perna-Torta, ainda inexperiente, que quem deve ter o 
domínio das rédeas na relação é sempre o homem.

Laércio Arrudão começou por me ensinar que 
quem bate é o homem. E manda surra a toda hora 
e fala pouco. Quem chega tarde é o homem. Quem 
tem cinco-dez mulheres é o homem — a mulher 
só tem um homem. Quem vive bem é ele — para 
tanto, a mulher trabalha, se vira e arruma a grana. 
Quem impõe vontades, nove-horas, cocorecos, 
bicos-de-pato e lero-leros é o macho. Homem 
grita, manda e desmanda, exige, dispõe, põe cara 
feia e pede pressa. A mulher ouve e não diz um a, 
nem sim, nem não, rabo entre as pernas. Mulher 
só serve para dar dinheiro ao seu malandro. Todo 
o dinheiro. Por isso, entre os malandros da baixa 
e da alta, as mulheres se chamam minas. Laércio 
Arrudão me ensinou. — mulher lava os pés do seu 
homem e enxuga com os cabelos.1

Após ouvir atento os conselhos de Laércio Arrudão, Paulinho Per-
na-Torta decide colocar em prática aquilo tudo na mesma noite, de forma a 
ensinar à companheira, Ivete, o seu verdadeiro lugar na relação entre os dois. 
Ele descreve o que aconteceu e os efeitos alcançados por sua violência.

À noite, à toa, à toa, meti-lhe um sopapo na 
caixa do pensamento. Ela caiu e quis por a boca 
no mundo. Chapoletei-lhe mais um muquete e se 
aquietou. — Fale baixo comigo. Agora, ganha por-
rada toda a mão que tenta uma liberdade. Às vezes, 
à frente das outras mulheres do Salão Azul. Então, 
meu nome se espalha e começa a ganhar tamanho 
na zona. Boquejam à boca pequena; — Um valente 
ponta firme. Ivete se sente mulher de malandro e me 
agrada mais. Vem se aninhar como uma cachorra. 
Sou temido e presenteado.2

1 Paulinho Perna-Torta, p. 120.
2 Paulinho Perna-Torta, p. 121.
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Observamos que Ivete, após ser surrada, se sente integrada em 
seu papel de “mulher de malandro” e aceita, resignadamente, a nova 
 situação. Talvez, as demonstrações de força dos amantes e cafetões sejam 
um código, um sinal inconscientemente estabelecido entre as mulheres 
e homens dos bordéis, para mostrar que o macho é forte e, já que pode 
agredi-la, é viril e másculo, apto, portanto, a defendê-la de outros “preda-
dores”. Esse comportamento faz parte do ethos desse grupo social. Ivete 
aceita apanhar e não é a única.

Outro malandro, Bacanaço, descrito como moreno vistoso e man-
dão, era um malandro de mulheres. Portava na mão bem manicurada, o 
“chuveiro”, o anelão caro de ouro branco e pedras que só rufião costuma 
usar. Ele também agia com violência para manter sua “mina” na linha.

Bacanaço andava agora com uma mina nova, vinte 
anos. [...] A mina lhe dava uma diária exigida de 
mil, mil e quinhentos cruzeiros, que o malandro 
esbagaçava todos os dias nas vaidades do vestir e 
do calçar, no jogo e em outras virações. Quando lhe 
trazia menos dinheiro, Bacanaço a surrava, natu-
ralmente, como fazem os rufiões. Tapas, pontapés, 
coisas leves. [...] Obrigação sua era ganhar — para 
não acostumá-la mal, Bacanaço batia-lhe. [...] Se 
a desobediência se repetia, o cacete se dobrava. 
Bacanaço se atilava em crueldades mais duras. 
[...] voltava tarde, bebido e abespinhado, usava o 
cabo de aço e agia como se Marli fosse um homem. 
Proibia-a de gritar. Malhava aquele corpo contra as 
paredes, dava-lhe nos rins, nos nós e nas pontas dos 
dedos. Encostava-lhe o cigarro aceso nos seios. Às 
vezes, Marli urinava. 1

E qual seria a reação de Marli a um comportamento tão brutal? 
Simplesmente aceitava e, mesmo toda dolorida, na noite seguinte saía 
para o bordel, obediente como Ivete, para cumprir a cota diária que o seu 
homem exigia. Afinal, era “mulher de malandro” e se não andasse na linha 
apanhava novamente. Apesar dessa violência toda, os cafetões e amantes 
não acham que tratam mal suas “minas”. O ritual da surra serve, segundo 
o personagem Bacanaço, para manter o respeito e evitar que a “mina” se 

1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 142-143.
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desvie de sua obrigação diária, indo beber em botecos ou perder tempo 
em cinemas. Na mesma linha de pensamento, Paulinho Perna-Torta con-
sidera que os maus-tratos fazem parte do modus vivendi da malandragem, 
pois mantêm a mulher na linha e a faz sustentar-lhe os caprichos. Além 
disso, os rufiões consideram que fazem grandes favores às suas “minas”, 
protegendo-as e dando-lhes carinho e presentinhos. Bacanaço, por exem-
plo, enumera as diversas coisas boas que fazia para Marli, como ser um 
protetor, livrando-a inúmeras vezes da cadeia, arranjando-lhe  habeas 
 corpus, um quarto para trabalhar no bordel e negociando com agentes do 
Setor de Costumes da Polícia.

Se por um lado, temos a violência da agressão física sistemática e 
rotineira contra as mulheres, por outro, há a necessidade dos malandros 
de contarem com uma mulher na zona que lhes garanta o sustento, espe-
cialmente quando suas “virações” não dão certo e uma onda de azar os 
persegue. Portanto, embora alguns desses personagens masculinos, como 
Bacanaço, desmereçam suas mulheres, no fundo são muito dependentes 
delas. Afinal, é a “viração” dessas infelizes que garante os luxos e extra-
vagâncias deles.

As relações paradoxais entre cafetões e “minas” podem ser melhor 
compreendidas ao se refletir sobre as considerações benjaminianas a res-
peito do fetichismo da mercadoria. A figura da prostituta é encarnada, 
assinala o crítico alemão, na mercadoria. Esta comparação revela a estreita 
relação entre os conceitos de sexo e dinheiro.

Sob o domínio do fetichismo da mercadoria, o sex 
appeal da mulher toma mais ou menos intensa-
mente as cores dos apelos da mercadoria. Não é à 
toa que as relações do cafetão com sua mulher — 
que ele considera uma ‘coisa’ a ser posta à venda 
por ele no mercado — excitaram intensamente a 
fantasia sexual da burguesia. O reclame moderno 
demonstra, por um lado, quanto os atrativos da 
mulher e da mercadoria podem se confundir. A 
sexualidade que, anteriormente, fora estimulada 
pela fantasia do futuro das forças produtivas, de 
um ponto de vista social, é agora mobilizada pela 
fantasia do poder do capital.1

1 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-
ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 390-391.
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Essa visão da mulher como mercadoria de consumo vem acen-
tuando a exploração do seu “trabalho” nos prostíbulos e ruas de mere-
trício. Exige-se das prostitutas uma jornada quase absurda na “viração”, 
que traz às personagens consequências físicas e psíquicas muito graves, 
como é observado na rotina de trabalho de Ivete, em um bordel da Boca 
do Lixo. A personagem, após uma longa noite de trabalho acorda, lá pelo 
meio da tarde, sentindo-se um “trapão”. Depois de se arrumar, vai para 
a “casa de tolerância” e, depois de atender o quarto ou quinto freguês, 
precisa apelar para a intoxicação do corpo e da mente para continuar na 
labuta. Normalmente, a receita de entorpecimento é sempre a mesma: 
Otedrina misturada a espasmo de Cibalena ou qualquer droga que encon-
trar na farmácia. Coraçãozinho ou baratino, maconha ou picada de inje-
ção. Ela precisa fazer isso, pois tem um amante para sustentar.

É possível perceber na situação dramática das prostitutas retratadas 
nos contos de João Antônio uma imagem dialética atualizada das horas 
extras de “trabalho” de algumas mulheres francesas, que se prostituíam 
para complementar a renda familiar. Por sinal, na França do Século XIX, 
os operários denominavam a prostituição de suas mulheres e filhas de “a 
enésima hora de trabalho”.1 Apesar de separadas pelo tempo, a degra-
dante comercialização do corpo e o aviltamento da mente e do espírito 
das operárias francesas e das personagens prostitutas aqui consideradas 
apontam para uma mesma e cruel realidade: em todas as épocas e lugares, 
muitas mulheres precisam “travestir-se” de mercadoria para assegurar a 
própria sobrevivência e a de sua família ou de seus cafetões e amantes.

Com base nessa visão do corpo da mulher como mercadoria é que 
os personagens malandros masculinos encaram suas “minas” como obje-
tos a serem vendidos para que o dinheiro possa chegar às suas mãos e, 
por isso, as tratam como tal. Contudo, a mercantilização da prostituta 
esbarra em um obstáculo fundamental: a mulher não é um objeto inani-
mado. Dotada de inteligência, livre-arbítrio, vontades, sonhos, decepções 
e amarguras, com frequência ela se revolta contra a exploração que sofre 
e surgem os atritos. Por mais que os personagens de ambos os sexos ten-
tem fazer crer que a prostituição das “minas” é apenas um negócio, no 
final das contas, isso nem sempre funciona, entrando em cena, frequente-
mente, o ciúme de parte a parte.

1 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução: José 
Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 262. Obras 
Escolhidas v. 3.
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Vale lembrar, porém, que, nos subúrbios retratados por João Antô-
nio, não são apenas as personagens “mulheres de malandros” que enca-
ram jornadas duras de trabalho e humilhação. As que trabalham em ocu-
pações de baixo salário, como as operárias, também sofrem, ao longo de 
suas vidas, com a violência da exploração do trabalho.

As mulheres encaravam espetos dificultosos. [...] 
E não se cuidavam. Operárias, quase todas. Traba-
lhando brabo, camelavam feito homens na salama-
ria, na lataria, nos empacotamentos ou nas expedi-
ções dos frigoríficos, na funilaria ou na litografia 
das refinarias de óleo. Salário mínimo. [...] Saíam 
para a fábrica antes do sol. Enfeiavam cedo, preju-
dicadas, banhudas e sem cintura. Afobadas e sem 
ginga. As fecundas, com o tempo e o casamento, 
abandonavam o trabalho das fábricas. Desandavam 
numa gravidez repetida, a cada ano. Arrastavam aí, 
barrigas quebradas de tanto parir. Criança no colo, 
outra a caminho. O mulherio mais gordo que magro, 
mais despachado que elegante. [...] Nada esguio e 
todo aferrado ao trabalho braçal. [...] E viravam-se 
ferozes, cruéis, amargas na investigação desneces-
sária e na crítica carrancuda da vida alheia. 1

A cruel rotina das operárias retratadas na narrativa de João Antô-
nio encontra ressonância no quadro de exploração que a mulher sofria 
enquanto mão-de-obra barata nas fábricas para atender à demanda do 
processo produtivo febril do século XIX. Este trabalho insano, de até 12 
horas diárias, enfeiava e masculinizava as operárias da Revolução Indus-
trial. A violência e descaso com que o mercado de trabalho tratava as 
mulheres acabou refletindo, anos mais tarde, nas condições desumanas 
descritas nos textos do escritor paulistano.

A leitura dos contos leva a uma certeza: ninguém que vive nos 
subúrbios tem uma vida fácil ou tranquila. Embora persista o ressenti-
mento e o preconceito mútuos entre personagens trabalhadores, malan-
dros e “viradores”, é possível entender que cada um carrega consigo uma 
cruz própria e outra coletiva. À parte dos problemas relativos à comuni-
dade, como transportes, moradia, trabalho ou violência, cada suburbano 

1 Paulo Melado..., p. 94-95.
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retratado por João Antônio tem de se haver com seus problemas pessoais, 
que muitas vezes até superam os problemas comunitários.

A percepção da existência de um fosso social crescente entre subúr-
bios e centro urbano permite captar o descontentamento dos narradores e/
ou protagonistas para com a cidade de São Paulo, a qual não corresponde 
aos sonhos e aspirações daqueles que a habitam, especialmente em se 
tratando dos que moram no subúrbio. Em síntese, usando uma expressão 
cara a Lima Barreto, ninguém é realmente feliz no subúrbio, não impor-
tando se este se encontra na capital paulistana, na Cidade Maravilhosa ou 
em qualquer outra parte.
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CAPíTULO IV 
A DEgRADAÇÃO DO SUBÚRBIO NA CIDADE MARAVILHOSA

Os problemas com transporte, moradia, trabalho e violência encon-
trados nas narrativas ambientadas em São Paulo, ocorrem, de forma simi-
lar, nos textos ambientados no Rio de Janeiro. Com vistas a entender como 
os personagens reagem a esses problemas crônicos da cidade carioca, ele-
gemos sete contos para análise: Ô Copacabana!1. De Leão de Chácara2, 
os contos “Leão de Chácara” e “Joãozinho da Babilônia”. Da coletânea 
Malagueta, Perus e Bacanaço & malhação do Judas carioca,3 as narrati-
vas “Pingentes” e “Lapa acordada para morrer”. Finalmente, de Casa de 
Loucos,4 os textos “Merdunchos” e “Testemunho de Cidade de Deus”.5

Os textos cariocas seguem a mesma linha narrativa encontrada 
nos contos paulistanos, não obedecendo a uma sequência cronológica e 
recorrendo frequentemente a avanços e recuos, repetições e irregulari-
dades. Apresentam, no entanto, como característica peculiar, uma pro-
pensão ao uso de técnicas muito usadas pelo jornalismo. Aliás, uma das 
marcas da ficção de João Antonio é a escrita híbrida, que mescla, com 
maestria, o real e o imaginário, na esteira da tendência ao experimenta-
lismo com a mistura de gêneros. A propósito dessa escrita híbrida de João 
Antônio, explica Candido ser ela uma forma de “penetração veemente 
no real graças a técnicas renovadoras, devidas, quer à invenção, quer à 
transformação das antigas”.6 Enquadram-se nessa categoria de narrativa, 
textos como Ô Copacabana!, “Pingentes”, “Lapa acordada para morrer” 
e “Merdunchos”.

A narrativa de “Leão de Chácara” é conduzida por um persona-
gem-narrador que, em forma de monólogo, relata as dificuldades de sua 

1 ANTôNIO, João. Ô Copacabana! São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
2 ANTôNIO, João. Leão-de-chácara. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
3 ANTôNIO, João. Malagueta, Perus e Bacanaço & malhação do Judas carioca. São 

Paulo: Clube do Livro, 1987.
4 ANTôNIO, João. Casa de Loucos. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976.
5 A partir deste ponto, como sucedeu com os contos ambientados em São Paulo, as narrativas 

que se passam no Rio de Janeiro serão referenciadas em nota de rodapé de forma reduzida, 
contendo apenas o essencial para sua identificação, como, por exemplo: Leão de Chácara, 
Merdunchos e assim sucessivamente.

6 CANDIDO, Antonio. A nova narrativa. In______. A educação pela noite e outros ensaios. 
3. ed. São Paulo: Ática, 2000, p. 210.
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profissão, a qual originou-se nas boates dos anos 1940. Em “Joãozinho da 
Babilônia”, o narrador, em tom lírico, toma para si a tarefa de relatar os 
encontros e desencontros de sua vida de leão-de-chácara nas casas notur-
nas cariocas. A exemplo do conto “Leão-de-chácara,” em “Joãozinho da 
Babilônia” a presença de um monólogo interior termina por fragmentar a 
narrativa, sugerindo o fluxo do pensamento do narrador-protagonista.

Ô Copacabana! enquadra-se no gênero do conto-reportagem.1 A 
narrativa denuncia, o tempo todo, o implacável processo de urbaniza-
ção do bairro, desprovido de infraestrutura para receber tanta gente, bem 
como o descaso dos governos para com os moradores. “Merdunchos”, 
outro conto-reportagem, procura definir socialmente os personagens por 
excelência de João Antônio: os “merdunchos”. O conto esmiúça toda a 
sordidez e miséria que cerca o mundo das mesas de sinuca, concluindo 
que, neste meio, ninguém sai, realmente, ganhando.

“Lapa acordada para morrer” é uma exposição realista do fra-
casso social e individual, frente à realidade da urbanização moderna. O 
texto nasceu, a princípio, como reportagem, sendo, depois, retrabalhado 
e polido para tornar-se um conto-reportagem sobre a decadência desse 
bairro boêmio.2 “Pingentes”, também um conto-reportagem, mistura 
dados factuais e inserções de técnica ficcional. “Testemunho de Cidade 
de Deus” caracteriza-se como uma narrativa jornalística que apresenta 
micro-perfis dos moradores daquele conjunto habitacional.

Se, por um lado, em São Paulo, a expressão subúrbio era empre-
gada para designar a unidade da capital com as regiões que ficavam em 
seu entorno, no Rio de Janeiro, por outro, esta mesma expressão remetia 
à “divisão” da cidade em “zonas”: Norte, Sul, Oeste e Central. Com isso, 
subúrbio deixou de significar “os arredores da cidade” para representar 
os locais de moradia de classes médias desprovidas de muitos recursos 
financeiros, como é o caso da Zona Norte e demais localidades ligadas 
pelas linhas do trem, onde mora grande parte da população pobre. Oposta 
a este subúrbio, encontra-se a chamada “zona Sul”, aquela área da cidade 
composta por bairros banhados pelo mar, onde residem as classes médias 
altas e a burguesia, com seu estilo de vida moderno e sofisticado.

1 LACERDA, Rodrigo. De princesinha a cadela desdentada. In: ANTôNIO, João. Ô Copaca-
bana! São Paulo: Cosac & Naify, 2001, p. 6.

2 João Antônio, em uma de suas entrevistas, comentou o fato de “Lapa acordada para morrer” 
ter se originado de uma de suas reportagens para o Jornal do Brasil. Estado de São Paulo. 
23 de maio de 1996. Hohlfeldt também acentua esta origem jornalística do conto em questão. 
HOHLFELDT, Antonio. Porto Alegre: IEL: EDIPUCRS, 1994, p. 178. 
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Esta classificação preconceituosa do Rio de Janeiro em termos de 
zona Sul e zona Norte/Subúrbios resulta do processo de segregação das 
camadas sociais mais pobres às regiões mais distantes do centro urbano. 
Isso ocorreu a partir das reformas implementadas pelo prefeito Pereira 
Passos, ao se modernizar o centro da cidade e a região portuária, bem 
como o setor sul urbano, destinado à ocupação pelas camadas de maior 
status social.1 Subúrbio designa, genericamente, tudo aquilo que não for 
o “centro”, a “zona Sul” do Rio de Janeiro.

Esta supervalorização da zona Sul em detrimento da zona Norte/
Subúrbios tem origem, a exemplo de São Paulo, em motivações ideológi-
cas e políticas, cujo objetivo era reservar os melhores espaços da cidade 
do Rio de Janeiro para desfrute das elites dominantes. Afirma Sevcenko 
que, durante a belle époque:

Assistia-se à transformação do espaço público, do 
modo de vida e da mentalidade carioca, segundo 
padrões totalmente originais; e não havia quem se 
lhe pudesse opor. Quatro princípios fundamentais 
regeram o transcurso dessa metamorfose, conforme 
veremos adiante: a condenação dos hábitos e costu-
mes ligados pela memória à sociedade tradicional; 
a negação de todo e qualquer elemento de cultura 
popular que pudesse macular a imagem civilizada 
da sociedade dominante; uma política rigorosa de 
expulsão dos grupos populares da área central da 
cidade, que será praticamente isolada para o des-
frute exclusivo das camadas aburguesadas; e um 
cosmopolitismo agressivo profundamente identifi-
cado com a vida parisiense.2

4.1 Bondes, trens e ônibus: a dura maratona dos pingentes cariocas
Os problemas dos subúrbios cariocas com os meios de trans-

porte de massa, sejam estes bondes, ônibus ou trens, são retratados 
com amplitude de exemplos na narrativa joãoantoniana. Em Ô Copa-
cabana!, o narrador relata as precárias condições de locomoção nas 

1 ABREU, Maurício de Almeida. Evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
zahar, 1987.

2 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Pri-
meira República. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 30.
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ruas mais pobres da “Princesinha do Mar”, discorrendo sobre o que 
denomina “indústria do buraco”, presente, em especial, no quadrilátero 
das ruas Siqueira Campos e Figueiredo Magalhães, “coração nervoso e 
comercial” do bairro, onde as barracas de camelôs se dispõem de forma 
precisa, seguindo a linha de avanço dos buracos produzidos por compa-
nhias estatais de urbanização.1

A indignação do narrador com a tal “indústria dos buracos” é tama-
nha que ele decide voltar ao assunto, investindo, ironicamente, contra a 
administração municipal que, segundo ele, por pura incompetência, trans-
forma a cidade inteira em um interminável canteiro de obras.

Feita a pavimentação das ruas, a administração 
parece se dar conta de que não havia pensado na 
instalação dos serviços de água, luz, esgoto, tele-
fone... Então, se acende a ação de uma de nossas 
maiores indústrias. A indústria do buraco. E uma 
perfuração interminável desanda a se multiplicar, 
a se multiplicar, e se multiplicar até transformar 
a cidade numa grande obra única. Um primor de 
proliferação. Muito comum, entre nós, anunciar-se 
para dentro de sessenta dias o aparecimento de 
mais cinco mil buracos. [...] De todos os buracos, 
o mais aparatoso e espetacular é, sem dúvida, o 
campeão dos buracos cariocas. É o Metrô. Não 
só recordista em profundidade como em preço. 
Dificilmente se poderia imaginar, ou a população 
merecer, um buraco mais predatório, de efeito 
longo e prolongado [...].2

Em Ô Copacabana!, aparecem referências críticas ao processo 
de urbanização e remodelagem da cidade do Rio de Janeiro da transição 
do século XIX para o XX, e àquele de meados dos anos 1960 e que se 
estendeu até o final dos anos 1970. Tais críticas acontecem através de um 
sarcástico e bem humorado comentário sobre as contradições existentes 
entre benefícios e malefícios do novo processo de reurbanização da capi-
tal carioca. A narração do conto se concentra, num primeiro momento, em 
apresentar os benefícios deste processo.

1 ô Copacabana!, p. 31.
2 ô Copacabana!, p. 91-92.
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Ah, feito antigamente, o Rio civiliza-se. Já temos 
um emissário submarino, telefone automático para 
as principais partes do mundo, televisão em cores, 
entramos na era supersônica do Concorde, vôos 
a dezoito mil metros de altura e velocidade duas 
vezes maior que a do som. E, povo disciplinado, a 
rede de cadernetas de poupança vai muito bem. [...] 
Mas o Rio civiliza-se. A cidade não é mais aquela 
dos festivais de música, cinema, teatro, artes plásti-
cas, encontros literários e culturais. Tampouco está 
cumprindo a sua vocação de capital do lazer e do 
turismo. [grifos nossos].1

Em seguida, o narrador, sempre de forma irônica, comenta sobre 
os malefícios que tal processo acarretou para a população carioca, neste 
“Rio civilizado”, como os aumentos do café, cigarros, pão, luz, gás, mas-
sas alimentícias, açúcar, gasolina e arroz e a taxa do lixo e da ilumina-
ção das ruas. Mal entrava o ano-novo e o carioca se deparava com um 
aumento drástico de quinze itens variados.

A menção, quase imperceptível, que correlaciona o processo de reur-
banização da cidade do Rio de Janeiro, retratado na ficção de João Antônio, 
e aquele que ocorreu na mesma cidade na passagem do século XIX para o 
XX, repousa na expressão “o Rio civiliza-se”. Este “chavão” ficou muito 
conhecido no Rio de Janeiro da belle époque e referia-se às mudanças sig-
nificativas que as obras levadas a cabo por Pereira Passos impuseram à 
paisagem da capital brasileira da época. O sentido de “civilização” que os 
habitantes do Rio de Janeiro daquele período pretendiam assinalar com o 
mote “o Rio civiliza-se” possivelmente não se resumia às mudanças físi-
cas da cidade, mas também ao “espírito” europeu, notadamente francês, 
com que a cidade procurava se moldar; copiando a linguagem, vestuário e 
maneirismos franceses. Não por acaso, o texto de João Antônio se refere à 
urbanização do Rio, nos anos 1960-1970, de forma irônica.

João Antônio, ao aludir, em Ô Copacabana!, ao lema “o Rio civili-
za-se”, não apenas denuncia o abandono dos diversos governos municipais 
e estaduais em relação aos subúrbios da metrópole carioca, mas enfatiza, 
sarcasticamente, as ruínas da modernização que se podem perceber nesta 
grande cidade brasileira. Mesmo levando em consideração que algumas e 
importantes mudanças foram feitas, especialmente em termos de avanço 

1 ô Copacabana!, p. 36-37.
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tecnológico, a cidade, como um todo, envelheceu, ficou parada no tempo 
em termos de infraestrutura e igualdade de oportunidades sociais. A cidade 
“caducou”. Esse posicionamento de João Antônio encontra paridade no 
de Baudelaire e na aguda visão que o poeta francês possuía sobre o fenô-
meno da caducidade que atingirá, inexoravelmente, toda grande cidade. A 
imagem dialética da ruína de Paris comunga com a previsão sombria que 
João Antônio alimenta em relação à capital carioca.

Um dos aspectos mais visíveis dessa “caducidade” é o total des-
preparo das ruas e avenidas cariocas para suportar o crescente fluxo de 
pedestres e meios de transporte coletivo. A respeito desse problema, que 
afeta visivelmente as populações pobres dos subúrbios, o conto Ô Copa-
cabana! principia justamente pela análise daquele que sempre foi o mais 
prejudicado pelos processos de urbanização: o pedestre. Não bastasse ter 
seu espaço para perambulação tomado, usurpado pela crescente frota de 
carros e caminhões, desde a chegada da indústria automobilística no País, 
em meados da década de 1950, o pedestre precisa enfrentar, agora, o incô-
modo e o perigo daquilo que o narrador denominou “indústria dos bura-
cos” e cuja expansão se dava a olhos vistos, promovido, principalmente, 
pelas empresas estatais de urbanização. Jocoso, o narrador alerta que “o 
pedestre pode escapulir do buraco, escapulir da banca de jornais, mas dá 
de cara com a barraca do camelô”,1 que dispõe suas barraquinhas em con-
formidade com a disposição dos buracos abertos pelas companhias.

A importância da adaptação dos espaços públicos, em especial das 
ruas e avenidas cariocas durante as reformas de Pereira Passos, pode ser 
avaliada quando se considera que, daí por diante, as multidões de pedestres 
teriam de dividir vias públicas, que sempre lhes foram preferencialmente 
reservadas, com o automóvel. O processo de urbanização do Rio possi-
bilitou às novas avenidas e ruas comportarem o tráfego de automóveis, 
que passaram a competir com os pedestres pela ocupação desse espaço. 
Na época, segundo o cronista João do Rio, a era do automóvel havia che-
gado, e a cidade se transfigurara: “Ruas arrasaram-se, avenidas surgiram, 
os impostos aduaneiros caíram, e triunfal e desabrido o automóvel entrou, 
arrastando desvairadamente uma catadupa de automóveis”.2

As constantes reclamações contra a presença invasora dos auto-
móveis, e as condições cada vez mais precárias das vias de deslocamento 

1 ô Copacabana!, p. 31.
2 BROCA, Brito. A vida literária no Brasil — 1900. 4. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 

2004, p. 38.
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do desafortunado pedestre, são frequentemente relatadas ao longo do 
texto de Ô Copacabana!. Nele se descreve a falta de playgrounds nos 
edifícios e de garagens para acomodar os carros. Como consequência, as 
calçadas passaram a ser quase que totalmente vedadas à utilização pelos 
pedestres, tendo em vista que viviam entupidas de automóveis irregular-
mente estacionados.

Todavia, as dificuldades com transportes se fazem sentir com mais 
impacto na vida das personagens suburbanas, justamente aquelas que mais 
dependem das modalidades de transporte coletivo. A razão disso repousa 
nos programas de reurbanização que se preocupam em apenas expulsar os 
menos favorecidos para os bairros periféricos, como já acontecia na Paris 
do século XIX, onde “a reconstrução da cidade... obrigando o operário 
a morar em bairros de periferia havia rompido o laço de vizinhança que 
o ligava ao burguês”.1 Distante do centro da cidade, o operário francês 
se via obrigado a utilizar os meios de transporte coletivo, com todos os 
seus problemas, para chegar ao seu local de trabalho. As dificuldades des-
ses operários refletem nos personagens trabalhadores da narrativa joão-
antoniana, que necessitam deslocar-se de suas moradias nos longínquos 
subúrbios da Zona Norte para desempenhar suas funções e profissões nos 
bairros de classe média ou no centro do Rio. Um desses trabalhadores, 
nos informa a voz narradora de Ô Copacabana!, é Otacílio, barbeiro há 
dez anos labutando na Galeria Alaska, em Copacabana, e que, marmita 
debaixo do braço, sai, às seis horas da manhã, do subúrbio de Todos os 
Santos, tomando um trem da Central e um ônibus para chegar no trabalho. 
Otacílio, que ganha salário-mínimo e tem três bocas para sustentar, gasta 
dez cruzeiros só com passagens. Só às oito da noite deixa o trabalho para 
voltar para casa.2

Outros trabalhadores da Galeria Alaska também levantam de 
madrugada para ganhar o pão suado de cada dia, pois “moram, se escon-
dem ou se penduram no Catumbi ou em Cascadura”.3 Em contexto seme-
lhante, confirma-se aqui a questão apontada por Simmel a respeito dos 
transportes coletivos nas metrópoles e seus efeitos de constrangimento e 
inquietude nada acolhedores sobre o homem metropolitano. O problema 
das longas viagens que o trabalhador é obrigado a fazer para comparecer 

1 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-
ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 164.

2 ô Copacabana!, p. 73; 76.
3 ô Copacabana!, p. 74.
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em seu trabalho chega a se tornar algo desumano. Uma situação dramá-
tica nos é apresentada por Edésio Fernandes em relação à questão da dis-
tância entre centro urbano e subúrbios. O autor informa que mais de 50 
milhões de brasileiros se deslocam a pé desde suas casas até seus locais 
de trabalho, devido ao alto custo das tarifas do transporte coletivo. Alguns 
chegam a dormir na rua por não poderem pagar as passagens e, inclusive, 
para não correrem o risco de demissão no caso de atrasos.1

Essa situação desumana reforça o valor e a contundência dos 
depoimentos presentes em “Testemunho de Cidade de Deus”, nos quais 
os moradores denunciam a precariedade e irregularidade do transporte 
coletivo. Isto fica evidente no relato da personagem Celina Bernardo 
de Oliveira, 60 anos, lavadeira, a qual atesta que “a condução é difícil, 
demorada e cara, devia ter um ônibus direto pra Copacabana, porque afi-
nal a gente só consegue dinheiro é lá mesmo”.2 A queixa da lavadeira é 
secundada pela declaração de outra personagem, Joaquina Martins, 53 
anos, doméstica, que divide um apartamento em Cidade de Deus com 
mais quinze pessoas: “ninguém precisava pegar tanta condução e gastar 
tanto dinheiro para chegar ao batente. [...] Condução direta para Copaca-
bana tinha de ter, que é lá que a moçada trabalha. Todos trabalham por lá. 
Aqui por perto nem tem onde arranjar emprego”.3

Além das grandes distâncias a serem vencidas para se chegar aos 
locais de trabalho, soma-se o fato de haver apenas uma linha de ônibus 
a serviço da região da comunidade de Cidade de Deus. Isso gerou, em 2 
de março de 1969, protestos ainda mais veementes por parte dos perso-
nagens moradores, desta vez, secundados, em 3 de maio de 1970, pelos 
jornais, que informavam o fato de o conjunto habitacional continuar con-
tando com apenas uma linha de ônibus para chegar ao centro do Rio. No 
caso, a 266, denominada “Largo de São Francisco-Cidade de Deus”.4

A segregação das pessoas nos subúrbios distantes só foi possível 
devido à evolução dos meios coletivos de transporte, em especial com 
a invenção do automóvel, consubstanciado, em termos de transporte de 
massa, no ônibus. No início do século XX, a moradia de certas parcelas 
da população pobre na zona central da cidade do Rio de Janeiro ainda era 

1 FERNANDES, Edésio. Reformando a ordem jurídico-urbanística no Brasil. In: VALENÇA, 
Márcio Moraes (Org.). Cidade (i)legal. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008, p. 64.

2 Testemunho de Cidade de Deus, p. 101.
3 Testemunho de Cidade de Deus, p. 103-104.
4 ô Copacabana!, p. 107-108.
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tolerada, em certa medida, pois os patrões não podiam esperar horas a fio 
pelo deslocamento do empregado desde o subúrbio até a região central da 
cidade, por meio de bondes puxados a cavalo ou trens. Entretanto, com a 
invenção do veículo automotor, as distâncias podiam ser percorridas em 
menos tempo e a segregação espacial se abateu sobre estes trabalhadores 
também. Sobre isso, aponta José Borzacchiello da Silva que:

A segregação pode se manifestar [...] pelo arranjo 
socioespacial contido na estrutura da cidade. [...] 
o subúrbio americano está ligado ao advento do 
automóvel, que permitiu o distanciamento da habi-
tação burguesa da agitação da cidade. O advento 
do automóvel permitiu uma espécie de ‘retorno 
à natureza’, favorecendo a conquista de porções 
afastadas da cidade [...]. Entre nós, o bairro-subúr-
bio tem, inclusive, um sentido pejorativo. Trata-se 
da área urbana contida na trama da cidade, não 
dotada de infraestrutura, não dotada de serviços, 
onde está a classe trabalhadora. A segregação tem 
esse sentido de isolar. A política de conjunto habi-
tacional, por exemplo, adquire esse caráter segre-
gador, isolando grupos de pessoas da cidade em 
áreas afastadas.1

Outro personagem que descreve as dificuldades vividas em termos de 
transporte é o narrador-protagonista de “Leão-de-chácara”, chamado Jaime, 
que lamentava morar “na zona Norte, lá onde o Judas perdeu as botas” e 
explicava que “viajar nos trens da Central não é refresco”.2 Os trens, bondes 
e ônibus são usados, também, na hora de voltar para casa, após um dia (ou 
noite) estafante. É o caso do personagem-narrador Joãozinho da Babilônia 
que, extenuado, declara sua intenção de pegar um ônibus e um trem para ir 
descansar lá em sua casa no distante subúrbio de Madureira.

No conto-reportagem “Pingentes”,3 por meio dos relatos de seus 
personagens, o escritor denuncia a situação precária da camada pobre da 

1 SILVA, José Borzacchiello da. O mercado de trabalho e a cidade brasileira. In: VALENÇA, 
Márcio Moraes (Org.) Cidade (i)legal. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008, p. 151.

2 Leão-de-chácara, p. 43.
3 Optamos por analisar a versão mais antiga do conto “Pingentes”, encontrada na Coletânea 

Malagueta, Perus e Bacanaço & Malhação do Judas carioca. Notamos que esse conto foi 
reescrito posteriormente e faz parte do livro Dama do Encantado.

Tese_Camila.indd   143 13/03/2012   13:58:45



144 – O subúrbio na narrativa de João Antônio

população da capital carioca, que, frequentemente, para ir trabalhar se 
vê obrigada a se dependurar nos trens da Central do Brasil, pois precisa 
chegar até os bairros mais centrais da cidade, locais com maiores oportu-
nidades de trabalho. O narrador destaca o fato de já haver pingentes desde 
o início do século XX nos trens cariocas. Apesar de, nessa época, a maio-
ria dos escritores se preocupar apenas com “beletrismos” e “parnasia-
nismos”, já havia um mulato pobre, de nome Lima Barreto, um humilde 
funcionário público, morador no subúrbio de Inhaúma, que denunciava, 
em seus romances, as injustiças sociais praticadas contra os pingentes e 
demais moradores suburbanos.

No tocante ao problema dos pingentes, João Antônio chamou a 
atenção para o abandono dos usuários dos trens dos subúrbios. Um de 
seus pingentes, chamado Jaime dos Santos, sofre com os horários e o 
escasso número de trens, pois, para ir trabalhar se vê na contingência de 
ter de acordar às cinco horas da madrugada, para poder apanhar o trem 
das sete na estação de Cascadura. Outra personagem, Maria Teresa Con-
ceição Martins, empregada doméstica, apanha o trem para ir de Casca-
dura até seu trabalho em Copacabana, porque este custa trinta centavos a 
menos do que o preço do mesmo trajeto se feito de ônibus.

A voz narradora, ao final do conto, evoca Lima Barreto e considera 
que, em concordância com a visão do romancista, a situação de abandono 
dos subúrbios “talvez ficasse assim: toda a Zona Norte, o chamado Rio 
esquecido, não tem nenhuma representatividade política, tudo é feito e 
dirigido para a zona Sul da cidade.”1 Embora, em 1976, surgissem proje-
tos para melhorar as condições dos meios de transporte coletivos, inclu-
sive com a implantação de trens “anti-pingentes” para servir o grosso da 
população dos subúrbios, a situação acabou não se alterando, pois os pri-
vilégios e principais medidas de melhoria de infraestrutura continuaram 
a beneficiar quase que exclusivamente os bairros nobres da metrópole. A 
figura do pingente suburbano, retratada por Lima Barreto, mesmo passa-
dos 50 anos da morte do escritor, continuava com sua vida de privações, 
desesperança e abandono por parte dos sucessivos governos da cidade do 
Rio de Janeiro. A esses pingentes, só restavam, infelizmente, os “escom-
bros da modernização”2, para usar uma expressão de Ligia Chiappini.

1 Pingentes, p.190.
2 CHIAPPINI, Lígia. O Brasil de João Antônio e a sinuca dos pingentes. In: CHIAPPINI, 

Ligia; DIMAS, Antonio; zILLY, Berthold (Orgs.) Brasil, País do passado? São Paulo: 
EDUSP/Boitempo, 2000, p. 159.
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Além dos diversos problemas com as várias formas de transporte 
coletivo, é interessante lembrar que o crescimento do número de automó-
veis no Rio de Janeiro, especialmente a partir das décadas de 1960-70, 
contribuiu para criar uma nova forma de divisão social. A voz narradora 
de “Merdunchos” destaca o fato da posse ou não de um carro acabar ser-
vindo de parâmetro para estabelecer, em parte, a posição das pessoas na 
escala social, além de contribuir para uma ainda maior separação entre o 
indivíduo e seus semelhantes.

No momento em que cai a distinção de zona Norte 
e zona Sul, sobe a de quem tem carro e de quem 
não tem. As pessoas que não têm carro não usam 
mais a rua, elas andam de carro pela rua. Acabou o 
pedestre. Ninguém tem mais a praça, nem o bote-
quim, a vida se transforma em quatro paredes. Não 
há mais contato humano com a cidade. O que aca-
bou? Acabou a praça, acabou a casa de samba, aca-
bou a Lapa. [...] Esse distanciamento da vida na 
rua vai afastando todos de todos [grifo nosso].1

Sintetizando, é inegável a importância dos meios de transporte 
para os personagens suburbanos do Rio de Janeiro, tendo em vista que as 
grandes distâncias entre as residências dos bairros periféricos e os locais 
de trabalho tornam imprescindível o acesso a meios eficientes e baratos 
de transporte coletivo. Isso é um problema que vem se alastrando desde 
a belle époque dos tempos de Lima Barreto. João Antônio, como forma 
de apreender e compreender o seu “agora da cognoscibilidade”, lança um 
olhar para as imagens dialéticas que lhe chegam desde o Rio de Janeiro 
dos pingentes barretianos; imagens estas que se fundem com os proble-
mas dos pingentes dos anos 1970, resultando em um quadro dramático 
onde se vê acentuada a triste e melancólica situação de abandono das 
populações dos subúrbios cariocas, material com o qual o escritor retrata 
a vida e as desventuras de seus personagens.

4.2 Os suburbanos e a problemática da moradia
Em Ô Copacabana!, o narrador reclama do fato dos destinos da 

cidade e da população serem decididos pelas autoridades governamentais, 
que não se incomodam em consultar, buscar respaldo ou sequer  demonstrar 

1 Merdunchos, p. 58.
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algum respeito aos moradores da Cidade Maravilhosa. “Os homens, lá em 
cima, mexem os pauzinhos, sapecam leis e nos aplicam os espetos. Fica-
mos sambados, prejudicados e lesadinhos”1 e, ainda, “como se não soubés-
semos dirigir nossas vidas, gente irresponsável, sem preocupação política, 
bonecos de engonço nas mãos de chefões que sabem tudo”.2

A reclamação recai, também, sobre o alto custo de vida na capital 
do Rio. Alto porque, segundo o prefeito, os moradores pagam pelo privi-
légio de residir na “zona Sul do Rio de Janeiro, nesta princesinha do mar, 
Copacabana, primor dos primores e exemplo de planificação de bairro 
moderno, é destacadamente um prêmio [grifo nosso]”.3 Eis aí, patente, a 
denúncia do processo de urbanização que desumaniza e maltrata os subúr-
bios das metrópoles e as pessoas que neles vivem, mas que igualmente 
não perdoa quem não tem muita condição financeira, mas mesmo assim 
insiste em morar no centro. Os problemas da população com o avanço da 
especulação imobiliária, denunciados nos contos do corpus, são referen-
dados por Edésio Fernandes, ao argumentar que, naquelas cidades brasi-
leiras e latino-americanas em que:

Houve alguma intervenção estatal significativa, 
através de planos, zoneamentos e leis urbanísti-
cas, criou-se uma tradição ainda que incipiente 
de planejamento tecnocrático, baseado em regras 
urbanísticas elitistas que desconsideram as reali-
dades socioeconômicas de acesso ao solo urbano 
e à moradia nas cidades. [...] Ainda que possa ser 
ineficiente quanto aos objetivos urbanísticos decla-
rados, essa tradição de planejamento tecnocrático 
tem sido extremamente eficaz para a renovação 
dos ganhos do capital imobiliário, notadamente 
do capital especulativo, e, por conseguinte, para a 
determinação do lugar dos pobres na cidade.4

Aprofundando o problema da urbanização, o narrador de Ô Copa-
cabana! compara os pingentes, os passageiros que viajam pendurados 

1 ô Copacabana!, p. 27.
2 Ibid., p. 27.
3 Idem.
4 FERNANDES, Edésio. Reformando a ordem jurídico-urbanística no Brasil. In: VALENÇA, 

Márcio Moraes (Org.). Cidade (i)legal. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008, p. 67.
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nos trens, com a gente que vive “pendurada” nos prédios de apartamentos 
de Copacabana, lembrando que “há dependurados nos trens suburbanos, 
como há dependurados nos prédios de apartamentos por toda a extensão 
de nosso bairro”.1 As condições precárias de moradia do século XX são 
representadas, especialmente, pela cultura do “quarto-e-sala”.

Alguns personagens trabalhadores optam por suportar grandes pri-
vações e desconfortos somente para poder ostentar o status de morador 
na “Princesinha do Mar”. Vemos isso em Ô Copacabana!, na situação de 
uma personagem manicure que dá duro em um salão de beleza na Galeria 
Alaska. Ela, que morava na zona Norte, mudou para um quarto-e-sala 
do Posto Um. Ali, vive com mais três moças comerciárias. Algumas nem 
almoçam por falta de dinheiro. Apenas lancham. A manicure almoça um 
prato feito, o chamado pê-efe, num restaurante da Galeria. Quando convi-
dada por cliente ou paquera, vai a um restaurante de verdade, com pressa, 
pois só tem uma hora para almoçar.2

Não é gratuitamente que o narrador, ao falar sobre o que se costuma 
chamar de “civilização do quarto-e-sala”, acabe acrescentando com des-
prezo: “Se o que se passa dentro dessa tal civilização fosse boa vida, pedre-
gulho seria pão de mel e paralelepípedos saberiam a cerejas japonesas”.3 
Em Ô Copacabana! aborda-se, como visto, de forma direta e contundente, 
o problema do isolamento que a modernidade impõe ao homem contem-
porâneo, especialmente após o triunfo da “era do quarto-e-sala”, em pleno 
século XX: “De uma ponta a outra, nosso bairro é feito um paliteiro. Vive-
mos numa rotina do espeto, num paliteiro de prédios de apartamentos. 
Haverá pouca invenção moderna, porca e aviltante, que separe um homem 
de seu semelhante como um prédio desses”.4 Esse problema de isolamento 
do indivíduo reflete a luta pela sobrevivência em uma metrópole marcada 
pela indiferença e, consequentemente, pelo anonimato.5

A comparação que o narrador faz de seu bairro é com a favela, 
onde, mesmo com a miséria e as dificuldades, de vez em quando o verbo 
amar e o cantar são conjugados. Na favela “sobrevive algum espírito 
comunitário, vizinho vê a cara do vizinho. Quando em quando, se reza o 

1 ô Copacabana!, p. 30.
2 Ibid., p. 74-75.
3 Ibid., p. 30.
4 Ibid., p. 47.
5 SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. In: VELHO, Otávio Guilherme (Org.) O 

fenômeno urbano. São Paulo: zahar, 1979, p. 12-25.
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verbo amar [...] Tanto que é o lugar onde mais se canta no Rio de Janeiro. 
Razão haverá, apesar do miserê”.1

Entretanto, convém observar que, nas narrativas de João Antônio, 
uma casa ou apartamento com dimensões diminutas podem tanto repre-
sentar uma “solução” para concretizar um idílio amoroso como constituir 
uma terrível realidade. É o que se constata em “Joãozinho da Babilônia”, 
no qual o personagem-narrador reflete sobre o que fazer com a mulata 
Guiomar, se a tirasse do “coronel” Batistão: “Bastava uma casa no subúr-
bio, quarto e cozinha. [...] Uma casa no subúrbio, quarto e cozinha. Che-
gava. [...] Passa-me a idéia besta, tirava a mulata do velho, arrumava uma 
casa no subúrbio. Talvez desse pé, só quarto e cozinha, a maré é de sorte”.2 
Porém, se para Joãozinho da Babilônia uma casa minúscula se apresenta 
como solução para incrementar seu romance; se, para as quatro persona-
gens femininas dividindo quarto-e-sala em Ô Copacabana! a situação de 
conforto parece inexistente, então que dizer da situação trágica de uma 
personagem lavadeira de “Testemunho de Cidade de Deus”, morando na 
triagem daquela comunidade suburbana?

Mulher de sessenta anos, na triagem de Cidade 
de Deus, lavadeira, Celina Bernardo de Oliveira é 
quem fala mais pela mãe, uma viúva de 92 anos 
e pelos outros ocupantes do cômodo — que con-
juga banheiro e em que vivem três mulheres e 
uma criança de dois anos. Os móveis da casa são 
uma cama de casal com lençóis encardidos, uma 
mesa rampeira, feita de caixote, umas cadeiras e 
um fogão atulhado de coisas. No chão de cimento, 
com infiltração de águas e lama, brincava a menina 
Bianca, mulatinha sarará.3

Pior do que viver em uma residência pequena, é ter de morar em 
condições de promiscuidade e falta de bens materiais mínimos, como 
visto no excerto supracitado. Entretanto, uma casa um pouco maior 
não significa, de forma alguma, uma situação mais confortável. É o que 
ocorre com outra personagem, a doméstica Joaquina Martins, de 53 anos, 
cujo apartamento em Cidade de Deus, composto por sala, dois quartos, 

1 ô Copacabana!, p. 47.
2 Joãozinho da Babilônia, p. 67-68; 90.
3 Testemunho de Cidade de Deus, p. 100.
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banheiro, cozinha e área de serviço, consegue abrigar uma prole de dezes-
seis pessoas, a saber: dona Joaquina, o marido, 12 filhos e 2 netos.

O grande problema do subúrbio é que, à exiguidade das moradias e 
precariedade de móveis e utensílios domésticos, ainda pode vir a somar-se 
a ausência de condições mínimas de higiene das casas e da região em que 
se localizam. O personagem Alcebíades, de “Testemunho de Cidade de 
Deus”, enche sua casinha de creolina enquanto explica que o fedor no 
local é insuportável, porque a fossa arrebentou, e que a creolina é usada 
para combater os bichinhos e a podridão decorrentes dos excrementos da 
fossa. Acrescenta, ainda, que, em certos dias, é preciso fechar portas e 
janelas e encher todos os buracos da casa de creolina. Como se não bas-
tasse essa situação deprimente, ainda chove em todos os cantos da casa 
devido às péssimas condições do telhado.

As condições subumanas de moradia dos personagens de “Tes-
temunho de Cidade de Deus”, permitem constatar que o processo de 
urbanização sempre se mostrou ingrato e cruel para com os habitantes 
dos subúrbios, inclusive com o fato de considerá-los como cidadãos de 
segunda categoria. Alba zaluar corrobora essa denúncia, especialmente 
no tocante ao preconceito contra as gentes dos bairros pobres, ao comen-
tar que, para nossa fértil imaginação, a comunidade constitui um “antro 
de banditismo, violência, sujeira, imoralidade, promiscuidade, etc. Dupla-
mente excluídos por serem ‘outros’ e por serem ‘incultos’ e ‘perigosos’, 
os pobres urbanos vivem, neste olhar etnocêntrico e homogeneizador, o 
avesso da civilização”.1

A precariedade das habitações dos subúrbios, relatadas em “Tes-
temunho de Cidade de Deus”, é fruto de um contexto político, social e 
econômico que se estende desde o tempo do Brasil Colonial. Sevcenko 
cita uma chocante narrativa do cronista da belle époque, João do Rio, em 
que se via

mulheres receiosas [sic] da promiscuidade, de saias 
enrodilhadas. Os agentes abriam caminho, acor-
dando a canalha com a ponta dos cacetes. Eu tapava 
o nariz. A atmosfera sufocava. Mais um pavimento 
e arrebentaríamos. Parecia que todas as respira-
ções subiam, envenenando as escadas, e o cheiro, 
o fedor, um fedor fulminante,  impregnara-se nas 

1 zALUAR, Alba. A máquina e a revolta: as organizações populares e o significado da 
pobreza. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 12.
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 nossas próprias mãos, desprendia-se das paredes, 
do assoalho carcomido, do teto, dos corpos sem 
limpeza. Em cima, então, era a vertigem. A sala 
estava cheia. Já não havia divisões, tabiques, não 
se podia andar sem esmagar um corpo vivo.1

O drama vivido pelos personagens de “Testemunho de Cidade de 
Deus” devido ao mau-cheiro das fossas arrebentadas, resultado do aban-
dono por parte das autoridades sanitárias, é uma herança desagradável das 
condições quase inexistentes de higiene que a capital carioca vivenciara 
no período anterior à Abolição. Com a chegada da República, a urbani-
zação do Rio de Janeiro e o começo da industrialização, as condições 
de higiene e habitação não apresentaram melhoras significativas. A partir 
dessa época, a especulação imobiliária e o alto custo dos aluguéis fizeram 
com que boa parte da população trabalhadora migrasse para as favelas 
que cercam o centro da cidade. Sobre isso, o narrador de Ô Copacabana! 
explica que as favelas cariocas2 se encontram trepadas nos morros, como 
é o caso das comunidades da Babilônia, Morro da Guarda, Tabajara, 
Pavãozinho e Cantagalo. Nesses locais, as condições de vida podem ser 
muito adversas. Entretanto, uma favela, ou uma comunidade suburbana 
com características muito parecidas com as de uma favela podem, muito 
bem, se localizar em local plano e apresentar os mesmos tipos de proble-
mas, como é o caso dos subúrbios paulistanos, “horizontalizados”. Ou, 
em alguns casos, ainda piores, como descrito no conto-reportagem “Tes-
temunho de Cidade de Deus”.

Se “Abraçado ao meu rancor” pode ser apontado como o mais pes-
simista e rancoroso dos contos joãoantonianos; se “Paulinho Perna-Torta” 

1 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Pri-
meira República. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 57.

2 Considerada oficialmente a primeira favela do Rio de Janeiro, o Morro da Providência, batizado 
no final do século XIX como Morro da Favela, devido à presença de grande quantidade de “árvo-
res de favas”. Os primeiros moradores do Morro eram ex-combatentes da Guerra de Canudos e 
se fixaram no local por volta de 1897, aguardando o cumprimento da promessa do Governo de 
ganhar casas na então capital federal. Devido à demora por causa dos entraves políticos e buro-
cráticos os ex-combatentes ocuparam provisoriamente as encostas do morro e por lá acabaram 
ficando. O escritor Lima Barreto “já havia assinalado essa cisão social. Para o escritor, o círculo 
das favelas que cingia o topo dos morros ao redor da cidade ‘era a coroa, o laurel daquela trans-
formação política’. A população segregada, contudo, não se limitava àquela dispersa pelas riban-
ceiras íngremes, uma outra parte se compactava pelos meandros esconsos da cidade abaixo”. 
SEVCENKO, Nicolau. A capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio. In: ______. História 
da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 541-542.
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pode ser classificado como o que contém um maior grau de violência 
explícita, “Testemunho de Cidade de Deus” é o que apresenta, em tona-
lidades cruas e fortes, sem retoques, um retrato assombroso da miséria a 
que o processo de exclusão condena os bairros periféricos. O conto-re-
portagem, devido à sua linguagem descritiva direta, que não procura 
maquiar a realidade que enfoca, apresenta ao leitor uma série de cenas 
fortes e perturbadoras. Tentando fornecer um panorama nítido da comu-
nidade suburbana de “Testemunho de Cidade de Deus”, e colocar o leitor 
a par dos graves problemas que afligem o local, o narrador a descreve 
como uma

favela na horizontal, sem horizonte, sem embe-
lecos e sem o disfarce de vista bonita olhando lá 
para baixo. Nenhuma descida, nenhuma ladeira, 
os dejetos e os lixos não têm para onde escoar 
com as chuvas, que as fossas vivem entupidas. 
Esses restos ficam à beira do meio-fio, empoça-
dos, fedendo. Ou mesmo no meio das ruas, onde 
lama e lodo, de comum, costumam se juntar, inda 
mais nos dias de chuva. [...] Assim, é calor, sol 
batendo de chapa, um castigo, a canícula brava 
dos bairros da zona Norte. Mormaço, bochorno 
dando quente na cara das pessoas. Há cães, gatos 
e cavalos pelas ruas, pelos quintaizinhos, dentro 
das casas. Inundando.1

Para enfrentar essa realidade calamitosa, os personagens usam ao 
máximo seu poder de adaptação como faz o personagem Alcebíades: “Pra 
enfrentar esta lama aí fora, estou com esta bota de borracha até a canela, 
porque se eu meter um sapato como o seu vou ficar sem ele”,2 comenta o 
personagem, enquanto olha o arruamento, onde um cachorro e uma char-
rete passam espalhando lama, lodo e lixo.

À medida que o texto avança, o narrador denuncia não apenas o 
agravamento das condições subumanas de moradia dos personagens de 
“Testemunho de Cidade de Deus”, mas também o efeito negativo que este 
total abandono da comunidade por parte das autoridades sanitárias exerce 
sobre a disposição, o moral e a moral desses personagens suburbanos.

1 Testemunho de Cidade de Deus, p. 104.
2 Ibid., p. 98-99.
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As triagens fedem mais e são piores que favela. Isso, 
na palavra de todos os moradores do conjunto, ex-fa-
velados, dos entendidos e até dos acostumados, que 
tem gente vivendo lá há anos. Nas triagens, devido à 
mistura, dividiu-se a massa de favelados. Sumiu um 
certo respeito e senso de família ou comunidade que 
a favela impõe, estabelece e até exige, de pronto. São 
casinhas de um quarto só, com banheiro conjugado 
ou dois quartos, em número menor. [...] O pior é a 
falta de higiene. Mas há ainda a insegurança diante 
dos furtos, assaltos e ataques às mulheres. E inexiste 
um posto médico eficiente.1

Situações como essas criam e fomentam o crescimento de um peri-
goso sentimento de revolta por parte dos personagens que habitam os 
bairros periféricos, seja em relação àqueles personagens suburbanos que 
se encontram em uma situação um pouco melhor, seja em relação aos 
personagens que moram nos centros urbanos privilegiados.

‘Isto aqui? Na favela tem alegria, as pessoas se aju-
dam. Imagine que aqui tem uns favelados que foram 
morar em apartamento e agora estão dando uma de 
bacana. Na favela, o pessoal era tudo igual. Aqui, o 
povo está dividido. Tem gente pobre morando nas 
casas e se achando importante, porque tem dinheiro 
pra pintar a casa, botar ladrilho e outras coisas; no 
entanto, eles não pagam os cento e tantos cruzeiros 
por mês que o pessoal dos apartamentos paga. Aí, 
porque têm dinheiro pra pagar, o pessoal dos apar-
tamentos se acha mais bacana que o pessoal das 
casas. E o povo das casas se acha mais importante 
que o da triagem. Todo mundo debocha e despreza 
o pessoal da triagem’.2

A heterogeneidade da população de moradores do conjunto habi-
tacional de Cidade de Deus é confirmada por Zaluar, que informa ser este 
composto por casas típicas de classe média suburbana, com algumas ben-
feitorias, como acabamentos em cerâmica e ladrilhos, que ficavam lado 

1 Testemunho de Cidade de Deus, p. 105-106.
2 Ibid., p. 101.
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a lado com casas populares caracterizadas pelas pinturas em cores for-
tes e desprovidas de embelezamentos. As residências de “classe média” 
dispunham-se ao longo da avenida principal do conjunto, ao passo que as 
outras se espalhavam por toda parte, principalmente em ruas secundárias, 
de difícil acesso à infraestrutura da região. Eis uma das principais razões 
para o estado de animosidade e desprezo que reinava entre os morado-
res das residências melhores, os “suburbanos” e os moradores das casas 
populares, as chamadas triagens.

O mesmo sentimento de revolta se dirige, também, contra as auto-
ridades públicas, responsáveis diretas pela situação degradante vivida 
pelos personagens. Ana Rita de Jesus, doméstica que ganha cento e cin-
quenta cruzeiros mensais, é uma personagem que se sente enganada pelo 
programa habitacional da CHISAM, que lhe derrubou o barraco, levan-
do-a a se mudar para a Quadra 4 da triagem de Cidade de Deus, ao custo 
de oitocentos cruzeiros pela nova residência. Para ela, “aquilo nem é casa, 
é um lixo. Lá eu não consigo dormir à noite por causa do mau cheiro da 
fossa. [...]. Mas casa, não aquele lixo. Acho que me tomaram por algum 
mendigo da rua”.1

As triagens da comunidade tinham como objetivo, ao serem cria-
das, alojar temporariamente ex-favelados, até que fosse possível recolo-
cá-los em algum dos conjuntos habitacionais populares que o governo 
criou nos subúrbios distantes. Entretanto, devido a problemas diversos, 
algumas famílias passavam anos nas triagens, onde a vida era quase insu-
portável devido às péssimas condições de higiene, falta de transportes e 
risco de violência, como assaltos, roubos e estupros.

‘A Quadra 4 fica numa das triagens da Cidade de 
Deus, local provisório onde se alojam ex-favelados, 
cujos barracos foram derrubados pela CHISAM. 
Promiscuidade, insegurança, falta de higiene, fedor 
permanente, fossas entupidas. Se chove, as águas 
não têm para onde escorrer, ficam empoçadas nos 
arruamentos de terra. Há o perigo de enchentes, 
que o Rio Fundo, ali perto, costuma transbordar. 
Defendendo-se do fedor das fossas entupidas da 
triagem, alguns moradores usam creolina e fecham 
portas e janelas quando vão comer’.2

1 Testemunho de Cidade de Deus, p. 96.
2 Ibid., p. 96-97.
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Loïc J. Wacquant assinala a estigmatização que se abateu sobre os 
grandes conjuntos populares, tornando-os lugares malditos, vistos como 
sinônimos de “indignidade social e de relegação cívica”. Essa estigmatiza-
ção agravou ainda mais o peso da dominação simbólica que os seus habi-
tantes sofriam, além da já rotineira exclusão socioeconômica. Portanto, para 
Wacquant, o abandono do subúrbio e dos conjuntos habitacionais populares 
é consequência do achatamento das condições de vida da classe operária. 
Além disso, a própria campanha de difamação desses locais, mostrando-os 
à população dos grandes centros como antros de ociosidade, epidemias e 
vícios de todo tipo reforça, ainda mais, o sentido de dominação e exclusão 
exercido sobre os núcleos habitacionais e seus moradores. 1

O projeto da CHISAM, elaborado para atender as necessidades do 
conjunto habitacional de Cidade de Deus aparentava, a princípio, uma 
real preocupação com as condições de vida dos ex-favelados, como é 
possível depreender do depoimento da personagem Neide, 22 anos, mora-
dora na comunidade há cinco anos. Ela se recusa a fornecer seu nome 
completo ou informar de qual favela veio. Teme represálias por conta do 
depoimento. Por problemas não revelados que teve com a própria famí-
lia, Neide viu-se obrigada a mudar-se para a triagem, onde as condições 
de vida eram aquelas já descritas em depoimentos de outros moradores. 
Neide vive com

uma filha de três anos, nascida na Cidade de Deus. 
[...] Conta que, na enchente de 66, foi alojada no 
Maracanã com a família, irmãos, tios ‘e o resto’. 
Dali, foi levada para a Cidade de Deus: ‘No começo 
era uma maravilha. Eles colocaram a gente aqui den-
tro. Deram cama, colchão, comida, vinha um cami-
nhão todos os dias distribuindo comida. Até o zarur 
vinha dar a sopa pra gente. Fazíamos fila e conse-
guíamos comer direitinho. Eles nos deram roupa de 
cama, fogão, cobertores, ferro elétrico e até roupas. 
Era tudo novinho. Imagine, o ferro elétrico vinha 
dentro das caixinhas de papelão. Eu tenho tudo con-
servado até hoje. Quando eu vim pra cá, fiquei nas 
casas, naquelas bem do começo, perto do largo’.2

1 WACQUANT, Loïc J. D. Da América como utopia às avessas. In: BORDIEU, Pierre (dir.). A 
miséria do mundo. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 167.

2 Testemunho de Cidade de Deus, p. 102.
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Embora os moradores dos conjuntos habitacionais dos subúrbios 
distantes sofram com as dificuldades inerentes à falta de infraestrutura 
desses locais, outros personagens, mesmo morando em bairros privilegia-
dos, também sofrem, ainda que suas privações apresentem outro caráter. 
Isto pode ser observado no caso das quatro personagens que se apertam 
em um quarto-e-sala em Copacabana. Elas não sofrem com a falta de água, 
transporte coletivo e falta de emprego, características próprias da vida nos 
subúrbios, porém, a maior parte de seus salários fica comprometida com o 
pagamento do aluguel. Como consequência, não lhes sobra dinheiro para 
poderem desfrutar dos outros privilégios que o bairro famoso oferece, 
como cinema, boates, restaurantes e outras formas de lazer. O falso status 
de ser um morador da seleta “Princesinha do Mar” parece ser um fator 
suficientemente forte para justificar os apertos decorrentes de aparentar 
um padrão de vida que não é o normal desses personagens. Isso é um 
reflexo do desejo de deixar para trás um passado de humilhações e falta 
de perspectiva próprios da vida nos subúrbios.

Este desejo ardente de abandonar uma herança de pobreza, ainda 
que aparentemente, é apontado pelo narrador de Ô Copacabana!, para 
quem uma parcela da população desse bairro vive, na verdade, uma ilu-
são, uma fábula sobre o espírito cosmopolita do local, que veste uma más-
cara à qual teima em não renunciar. Copacabana, como qualquer outro 
lugar do mundo, carrega, em si, um espírito segregador, que não precisa 
necessariamente manifestar-se sob a forma de segregação espacial. Ainda 
que tais personagens pobres morem bem próximos a uma classe social 
elitizada, eles são ignorados, rejeitados e excluídos de um convívio mais 
próximo e íntimo com essa elite. Isso constitui uma forma de segregação 
tão eficiente quanto um “confinamento” no subúrbio.

O mito do cosmopolitismo de Copacabana é desmascarado pela 
análise que Gilberto Velho faz da qualidade de vida dos moradores de 
alguns edifícios residenciais, compostos por minúsculos apartamentos 
conjugados: os chamados “quarto-e-sala”. Segundo o antropólogo, mui-
tas pessoas que abandonam os subúrbios para morar em Copacabana, nes-
ses apartamentos, invocam o sentido ilusório de liberdade e modernidade 
que experimentam no bairro como argumento para tal escolha. Para elas, 
Copacabana significa uma fuga do “abafamento”, opressão, atraso e iso-
lamento que experimentavam no subúrbio. Entretanto, a maioria desses 
edifícios congrega em torno de dezesseis apartamentos por andar. Alguns 
apartamentos medem cerca de 39m2 para serem divididos por famílias de 
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cinco, seis e até sete pessoas. Devido a essas características, se revelam 
extremamente opressivos, desconfortáveis e propícios para o constante 
surgimento de conflitos de toda espécie.1 A vizinhança heterogênea des-
ses condomínios não propicia uma melhor convivência entre os morado-
res, enclausurados, cada qual, entre suas quatro paredes, vendo o outro, 
e sendo visto por este, com desprezo, desconfiança e receio. O narrador 
de Ô Copacabana! desnuda, ironicamente, o verdadeiro bairro que jaz 
oculto atrás da máscara que apresenta ao mundo.

Copacabana mito, a máscara jamais caiu de todo. 
População grande e cosmopolita, princesinha do 
mar, esgoto, cloaca, classe média decadente metida 
a besta, vale tudo, bairro independente, hong-kong, 
cabocla, selva, mais um filhinho de dez anos batendo 
na mamãe, bairro escroto e mijado de cachorros, 
gueto enfiado na Zona Sul, prensado entre o morro 
e o mar. Muda todos os dias, paraíso do anonimato 
e do provisoriado. Mas a máscara não caiu. E Copa 
se engana, amarrota, afana, apronta, estupora. Vai 
seduzindo e pungando turistas, iludindo otários, 
colhendo desavisados, cobrando alto [aluguéis], 
fintando estrangeiros, brasileiros e cariocas.2

Tentando encontrar desculpas ou atenuantes para o comporta-
mento estranho de Copacabana, o narrador insiste que o espetáculo caó-
tico do bairro “só pode ser visto, sentido, vivido por uma de duas óticas. 
Ou pela filosofia do deixa-pra-lá, ou pelo humorismo descabelado de 
quem chegou à conclusão de que vivemos uma chacota sinistra e crô-
nica. De um ou de outro jeito, dói”.3 E conclui que os moradores, ainda 
assim, amam o bairro.

A problemática da moradia em bairros como Copacabana ou 
comunidades como a de Cidade de Deus podem ser estendidos a diver-
sas outras localidades ou bairros da dita “Cidade Maravilhosa”. Entre-
tanto, uma certeza não muda: sempre, e em maior grau, são os pobres, os 
suburbanos, os “merdunchos” de João Antônio, os verdadeiros órfãos das 

1 VELHO, Gilberto. A utopia urbana: um estudo de antropologia social. 4. ed. Rio de Janeiro: 
zahar, 1982, p. 29-56.

2 ô Copacabana!, p. 80.
3 Ibid., p. 33.
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benesses da modernidade e das atenções das autoridades públicas. Estes 
“merdunchos” são os que mais sofrem e que veem descortinar-se, diante 
de si, um futuro sombrio, incerto e desesperançoso.

4.3 Trabalho ou malandragem? Uma escolha difícil
Existe uma clara distinção entre o labor dos personagens trabalha-

dores dos subúrbios e as atividades informais exercidas pelos personagens 
malandros que ali vivem. Os personagens trabalhadores, considerando 
o trabalho assalariado, de carteira assinada, como praticamente a única 
forma honesta e ética de ganhar a própria sobrevivência, se submetem a 
duras jornadas de oito horas diárias ou mais de trabalho árduo, de segunda 
a sábado. Isso sem falar nos serões e horas extras para complementar o 
parco salário, ou no tempo gasto com os deslocamentos de ida e vinda 
do subúrbio até o local de trabalho, o que lhes deixa com praticamente 
nenhum tempo para o lazer e o descanso.

As dificuldades dos personagens trabalhadores dos subúrbios em 
equilibrar questões como transporte, moradia e trabalho podem ser per-
cebidas mais facilmente nos depoimentos de “Testemunho de Cidade de 
Deus”. A personagem Joaquina Martins, por exemplo, esclarece que

O marido é faxineiro de um prédio na zona Sul 
e quatro dos filhos trabalham — a filha de 17, 
numa loja de roupas; outra, de 19, comerciária em 
Copacabana; o filho de 23 é trocador de ônibus. 
O de vinte anos se defende com biscates, mexe 
com móveis, ‘e não é sempre que tem serviço’. 
O dinheiro, conforme se vê, é contado: ‘Se for 
comer bonitinho, direitinho mesmo, a gente gasta 
um milhão por semana. Mas eu tenho que esticar o 
dinheiro e gastar trezentos cruzeiros. E olhe lá’.1

A personagem Celina Bernardo de Oliveira, por sua vez, que traba-
lha como lavadeira, comenta que seu maior problema é que só consegue 
ganhar dinheiro suficiente para sobreviver trabalhando em Copacabana, 
uma vez que a vizinhança do conjunto habitacional onde mora é pobre 
demais para pagar lavagem de roupa. A dura realidade encontrada nos 
relatos de “Testemunho de Cidade de Deus”, porém, não é suficiente 
para acabar com os sonhos de melhoria de vida dos personagens. Nesse 

1 Testemunho de Cidade de Deus, p. 103.
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sentido, a doméstica Neide, que se gaba de cozinhar muito bem, aspira 
tornar-se, muito em breve, cozinheira de botequim, e, assim, ganhar um 
pouco melhor. Recebendo, como diarista, uns trezentos cruzeiros men-
sais, esta personagem espera passar a receber aproximadamente quatro-
centos e cinqüenta cruzeiros em seu novo emprego.

Aqueles suburbanos que não se encontram em situação tão difí-
cil quanto os personagens de “Testemunho de Cidade de Deus” também 
passam pelos apertos de quem se vê obrigado a contar exclusivamente, 
ou quase, com o baixo salário mensal. O narrador de Ô Copacabana! 
relata a vida difícil de um guarda-vidas das praias cariocas, cujo salário 
mensal, pouco superior a um salário-mínimo, mal dá para o aluguel de um 
quarto-e-sala em Copacabana. Ele se queixa que seu salário é uma dessas 
coisas que menos crescem na cidade do Rio. Ainda que os salários não 
sejam atraentes, a preocupação em mantê-los como forma de garantir a 
própria sobrevivência é indicada, ainda, na narrativa de Ô Copacabana!, 
que menciona trabalhadores na Galeria Alaska, gente de vida brava, que 
chega de subúrbios distantes da cidade para trabalhar ali. É o caso de 
barbeiros, manicures, balconistas e comerciários.

Os personagens malandros boêmios, por outro lado, não trabalham 
com carteira assinada, e se o fazem, é apenas para disfarçar suas reais 
atividades. Sentem aversão pelo trabalho dos assalariados, a quem deno-
minam “otários”, e suas preocupações, além da moradia, dizem respeito, 
principalmente, à garantia da própria sobrevivência sem precisar recorrer 
ao trabalho formal.

O sonho dos “viradores” e malandros boêmios da baixa malan-
dragem é se dar bem. É ascender à alta malandragem, onde gravitam 
donos de bordéis, inferninhos e bocas-de-fumo. Se, no conto paulistano, 
o personagem Paulinho Perna-Torta tem como parâmetro de malan-
dro bem-sucedido seu protetor, Laércio Arrudão, o narrador Jaime, de 
“Leão-de-chácara”, cita como exemplo de malandro carioca bem de vida 
o velho Manoel das Couves, “um perigoso, hoje de cabelo branco, arru-
mado e mamando aluguéis lá pelos lados do Grajaú, era um pedra-no-
venta. Leão dos leões”.1

O fato de Manoel das Couves viver “arrumado e mamando alu-
guéis”, sendo admirado pelos outros leões-de-chácara por ter vencido na 
vida, nos mostra que o desejo fundamental na esfera da malandragem, 
que é viver sem trabalhar, encontra paralelo nos rentiers. Esta denomi-
1 Leão-de-chácara, p. 30-31.
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nação era, originalmente, atribuída à pessoa que possuía propriedades 
locadas ou arrendadas, que permitiam aos seus aristocráticos donos viver 
uma vida de luxo e ócio. Com o passar do tempo e o fortalecimento do 
capitalismo, o termo passou a designar os investidores que especulam no 
mercado de ações e vivem desse dinheiro sem produzir coisa alguma. De 
qualquer forma, Manoel das Couves era admirado por ser uma espécie de 
rentier à moda brasileira. Lembremos, também, que o próprio Baudelaire 
foi, durante algum tempo, um rentier, devido à herança recebida de sua 
mãe, um montante de 75 mil francos. Era considerado por seus colegas 
boêmios como muito rico. Os gastos e a dissipação do jovem poeta se 
encarregaram de dilapidar a fortuna e rebaixar seu status social.1

Todavia, uma vez que existem a alta e baixa malandragens, também 
existem, em decorrência disso, diferentes gradações de malandros. Em 
“Merdunchos”, a voz narrativa explica que o malandro jogador de sinuca 
é merecedor de uma redefinição de sua posição no mundo da malandra-
gem, tendo em vista as peculiaridades de sua situação social.

Que é lúmpen mesmo — o jogador de sinuca não 
é bem o malandro, nem bem o trabalhador, nem 
bem o operário, ele fica vizinhando a miséria, não 
é o esmoleiro também; pode pintar algum ele-
mento ligado à prostituição, que vá lá apostar... é 
um lúmpen mesmo. Acho que a sinuca é a mais 
característica dessas coisas, dessa faixa social meio 
vaga, a que chamo merduncho; assim talvez só tão 
característica quanto estes escrevedores de jogo do 
bicho, que são caras realmente lúmpen — só sabem 
fazer aquilo.2

Para reforçar sua visão sobre o malandro de sinuca, o narrador do 
conto insiste sobre o fato deste depender do jogo de sinuca para poder 
sobreviver, condição que o aproxima do lúmpen: “o jogo é o sustento 
dele, por incrível que pareça, é o sustento. [...] É um sobrevivente urbano 
num grau mesmo de lúmpen, não chega a pertencer à marginalidade”.3 
Além dessa aproximação entre o lúmpen e o proletário, como se observa 

1 BOLLE. WILLI. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da história em Walter 
Benjamin. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 1994, p. 376.

2 Merdunchos, p. 55.
3 Ibid., p. 59.
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na narrativa de “Merdunchos”, convém acentuar que, no mundo espe-
cífico dessa modalidade de jogo, também há patrões e empregados, e, 
portanto, ainda que não no molde convencional da iniciativa privada, a 
sinuca imita a sociedade.

Então, a sinuca também é uma cópia da nossa 
sociedade. Na sinuca existe o patrão, existe o 
empregado, o cavalo. Existe o sujeito que tem o 
dinheiro e não sabe jogar, que é o tipo que patroa o 
jogo. Aparentemente é um joguinho, mas se visto 
da angulação do malandro, daí a grandeza, se visto 
da angulação do malandro... ela é a própria síntese 
do patético da vida, da dramaticidade, da luta.1

Essa analogia entre o malandro de sinuca e o lúmpem corresponde, 
em certa medida, a essa “putrefação passiva dos estratos mais baixos da 
velha sociedade”, para usar uma expressão típica de Marx e Engels. Essa 
“putrefação” seria a escória das escórias sociais, da mesma forma como 
o malandro da sinuca consistiria na escória da malandragem. Os inte-
grantes desse baixo estrato social, que aspiram a se tornarem malandros 
bem sucedidos, encontram pela frente um árduo e, na maioria das vezes, 
frustrante caminho a palmilhar. Apesar de, algumas vezes, ganharem um 
bom dinheiro com suas “virações”, os malandros boêmios se veem obri-
gados a encarar situações difíceis e trabalhosas, como acontece em uma 
corriqueira noite de trabalho do leão-de-chácara Jaime: “A cambada é 
grande, folgada [...] O que vai me baixar pela frente não está em nenhum 
caderno. O que vai pintar de trouxa, espertinho, pé-grande, mocorongo 
do pé-lambuzado [...] não será fácil. Eu aturando, ô pedreira! Para mim a 
noite vai ser de murro”.2

A mesma necessidade de “viração” malandra que já se mostra dura 
para os personagens masculinos dos contos cariocas é ainda mais ingrata 
e degradante para as personagens femininas. Isto porque elas, em geral, 
se veem condenadas ao comércio de seus favores sexuais, ao preconceito 
que se volta contra este tipo de “profissão” e à eterna preocupação com as 
autoridades encarregadas de reprimir o lenocínio.

A personagem Mariazinha Tiro-a-Esmo, de Ô Copacabana!, é um 
caso emblemático desse comércio sexual a contragosto. Ela praticamente 
1 Merdunchos., p. 54.
2 Leão-de-chácara, p. 29.
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não acalenta sonhos de melhoria de vida, embora declare que gostaria de 
não ser prostituta e sim ter um único homem. Ao final, contudo, acaba por 
resignar-se, culpando o sexo oposto por sua sina: “— Sou piranha, e daí? 
Eu tenho culpa? Acho que não gostaria de ser. Seria bom ter um homem 
só com um carro só. Parece que seria legal. Mas está aí uma coisa que eu 
acho que os homens não querem”.1

A prostituição também é uma das opções das personagens femi-
ninas como forma de complementar sua pouca renda e garantir a própria 
sobrevivência. O texto “Lapa acordada para morrer” informa que nenhum 
“travesti, instrumentista, dançarina, ou profissional de cabaré trabalha em 
apenas um local da noite e, para que faça a média de dez cruzeiros a doze 
cruzeiros, é necessário que comece a luta na Lapa e termine [...] em algum 
inferninho de Copacabana, ou vice-versa”.2

As dançarinas, no entanto, ganham mais porque, além dos shows, 
também se dedicam a outros expedientes, “alguns clandestinos, como o 
do amor cronometrado, remunerado e com garantias antecipadas, cuja 
taxa de serviços pode variar entre dez cruzeiros, quinze cruzeiros e vinte 
cruzeiros”.3 Sejam as dançarinas de “Lapa acordada para morrer”, seja a 
“bandidete” Mariazinha Tiro-a-esmo, as mulheres da roda da malandra-
gem comercializam seus corpos para aumentar suas rendas, assumindo, 
com isso, a condição de mercadoria: “Na forma assumida pela prostitui-
ção nas grandes cidades, a mulher aparece não só como mercadoria, mas 
como artigo de massa, no sentido exato do termo”.4

A opção das dançarinas por complementar sua ocupação normal 
com “programas” esporádicos acaba sendo encarada por elas como uma 
extensão de sua rotina de trabalho, pois, “quanto mais o trabalho se apro-
xima da prostituição, mais tentador torna-se qualificar a prostituição como 
um trabalho — como já acontece há muito no jargão das prostitutas”.5 
Portanto, essas dançarinas, de certo modo, se prostituem duplamente. Pri-
meiro, ao dançar, expondo sugestivamente seus corpos aos olhos lúbricos 
dos fregueses. Em segundo, ao comercializarem este mesmo corpo para 
o cliente que pagar mais.

1 ô Copacabana!, p. 102-103.
2 Lapa acordada para morrer, p. 227.
3 Lapa acordada para morrer, p. 227.
4 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-

ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 391.
5 Ibid., p. 406.
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As vicissitudes das dançarinas e das prostitutas são exemplos típi-
cos da vida miserável e desesperançada a que a maioria das personagens 
femininas dos contos cariocas de João Antônio se vê reduzida. Afinal, se 
não bastasse a dura vida na prostituição, as personagens marafonas ainda 
enfrentam os riscos inerentes à profissão, como a já mencionada prisão 
pelo crime de lenocínio, ou a possibilidade de serem “cortadas” com 
navalha por outras prostitutas. A personagem Mariazinha Tiro-a-Esmo, 
por exemplo, confessa que em suas “virações” acaba arrumando inimigos 
e, várias vezes, já se viu obrigada a manejar navalha contra as outras. 
Também podem morrer assassinadas por amantes ciumentos, como acon-
teceu com a personagem Guiomar, de “Joãozinho da Babilônia”, e quase 
ocorreu com Mariazinha Tiro-a-Esmo, que fugiu das ameaças de violên-
cia do amante ciumento.

A vida das personagens nos inferninhos, cabarés e prostíbulos 
do Rio de Janeiro é regida, como não poderia deixar de ser, pelas leis 
da oferta e da procura, visto o fato de a “atividade” possuir, para usar 
outra expressão familiar a Marx e Engels, “um cunho eminentemente 
capitalista”. O funcionamento da zona de meretrício obedece ao seguinte 
padrão: ao cair da noite, aumenta a procura de sexo pago por trabalhado-
res e operários que, antes de voltar para casa, se aventuram em busca de 
prazer. Então, o preço do “michê” sobe e muitas prostitutas disputam os 
“otários”. Ao chegar a madrugada, o número de homens cai. Como resul-
tado, as prostitutas, tendo de completar sua “quota” diária de programas, 
concedem abatimentos aos raros clientes. Então, o preço do “michê” cai, 
na proporção inversa ao número de prostitutas concorrentes.

A vida na noite carioca, portanto, não é nada fácil para “viradores” 
de ambos os sexos. Se as chamadas “minas” são obrigadas a se prosti-
tuir para sobreviver e sustentar seus amantes, estes também não têm boa 
vida, pois precisam manter o interesse da mulher através do sexo, de 
presentes e jantares, e ainda ficar atentos para evitar que outros rufiões 
lhe tomem a “mina”. Em outras palavras, o cafetão apanha “grana de 
mulher porque ela o atura na cama e nas vontades. Vem o malandreco, o 
cafiolo, e apanha a nota da infeliz. Mas esse mordedor também perde a 
boca se não disciplinar, orientar, aturar a mina; é um preço. Aquilo que 
dá grana, dá canseira”.1

A noite carioca, como se observa, não perdoa ninguém. Mesmo o 
conceito de “trouxa”, de “otário” é extremamente flexível. Quando um 
1 Leão-de-chácara, p. 32.
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malandro da sinuca explora um trabalhador assalariado, por exemplo, 
e tira, no joguinho, até o último centavo deste, ele se constitui, real-
mente, em um malandro. A sorte, porém, muda e o mesmo malandro 
pode cair nas garras de outro ainda mais habilidoso, passando, então, a 
ser o “otário” do segundo, o qual pode se tornar vítima de outro ainda 
mais habilidoso e por aí vai. Como define, de forma lapidar, o perso-
nagem Jaime, de “Leão-de-chácara”: “Quando urubu está de azar, o de 
cima faz no de baixo”.1

Resumindo, seja no mundo do trabalho assalariado: ordenado, 
rotineiro e enfadonho; seja no labutar engenhoso, versátil, arriscado e 
enganoso dos malandros boêmios, “viradores” e prostitutas, todas as ati-
vidades desenvolvidas trazem, aos personagens dos textos de João Antô-
nio, muito infortúnio, decepções, dificuldades e incertezas. A boa vida 
almejada pelos malandros raramente é alcançada e, quando isso acontece, 
não raras vezes é seguida por uma “queda” do personagem, a qual pode 
deixá-lo em situação ainda pior.

4.4 Violência na selva de pedra carioca
Um dos mais relevantes fatores a contribuir para um estado de con-

flito permanente, embora nem sempre manifesto e fácil de precisar, entre 
os personagens do contista paulistano que vivem nos bairros periféricos 
das metrópoles e aqueles que residem no centro e bairros nobres, é o 
aumento constante da violência urbana que vem se acentuando desde a 
Revolução Industrial e a aceleração do processo de modernização das 
grandes cidades. A modernidade, ao propagar a necessidade de se alcan-
çar sucesso, fama e fortuna a qualquer preço, induz os homens a tentar, 
por todos os meios possíveis, realizar seus desejos e ambições, sem se 
importarem com as consequências e implicações de seus atos. A violên-
cia, em suas diversas formas, é utilizada para alcançar objetivos pessoais, 
deixando em segundo plano aspectos como ética, honra, solidariedade, 
amizade e respeito ao próximo.

Essa violência se manifesta principalmente nos subúrbios sob 
vários aspectos: a opressão da falta ou escassez de trabalho, os baixos 
salários, que mantém os trabalhadores presos às indústrias e empresas por 
falta de opção, e a omissão das autoridades na produção e manutenção da 
infraestrutura urbana.

1 Leão-de-chácara, p. 41.
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No caso específico do Rio de Janeiro, a violência social, institucio-
nalizada e sacramentada pela ditadura instaurada a partir do Golpe Militar 
de 1964, consolidava-se na imposição a Estados e Municípios de senado-
res e prefeitos, respectivamente, sem que fosse permitida ao povo a esco-
lha destes por meio do sufrágio universal. O escritor João Antônio, como 
homem de seu tempo, estava atento a este tipo de situação política e, em 
Ô Copacabana!, utiliza a ironia cortante do narrador, para comentar que:

Nosso preclaro prefeito, homem doutorado, demo-
crata e cristão no duro, atento administrador já nos 
explicou, com generosidade e temperança, saber 
e espírito orientador que, além da taxa do lixo, 
devemos pagar os mais altos aluguéis do país. [...] 
Quanto ao prefeito, ninguém votou nele. Os tempos 
não estão para isso. Ele nos foi dado de presente. 
Ou, melhor, imposto. Indicado, conforme o feitio 
das falas oficiais. Assim, vivemos como crianças 
incorrigíveis, autômatos ou débeis mentais.1

A desconfiança para com os políticos e o governo em geral sempre 
foi voz corrente entre a alta e a baixa malandragem do universo ficcio-
nal do escritor. É o narrador de “Leão-de-chácara” quem esclarece essa 
desconfiança: “Os homens lá em cima assinam um papel e a gente aqui 
embaixo, na vida, vai comendo quente, agüentando ripada no lombo e 
cadeia. Comendo o pão que o capeta amassou com o rabo”.2 Em Ô Copa-
cabana!, ainda somos brindados com informações sobre o aumento galo-
pante da violência civil, não só naquele bairro, mas em todo o Rio de 
Janeiro. O narrador comenta, em tom irônico, que:

São pormenores igualmente sem significação a 
média de quatro trucidados diários pelo Esquadrão 
da Morte na Baixada Fluminense. Afinal, só setenta 
e cinco por cento da população carioca vivem lá, 
miseravelmente. Não passam de três milhões e 
duzentos mil habitantes. São só 1.262 quilôme-
tros quadrados de miséria, desorganização urbana, 
violência policial, corrupção política e relações 
podres, a desconfiança e o medo massacrando. E 

1 ô Copacabana!, p. 27.
2 Leão-de-chácara, p. 38.
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azar daquele bispo de Nova Iguaçu, dom Adriano 
Hipólito, que acabou seqüestrado, em agosto de 
1976, por um grupo de desconhecidos, aparente-
mente terroristas de direita.1

Embora João Antônio lance mão de uma linguagem sarcástica e irô-
nica para descrever a violência decorrente da repressão militar, sua inten-
ção é denunciar os resultados negativos do que se convencionou chamar 
“Milagre Brasileiro”. Devido aos sonhos de grandeza acalentados pelo poder 
político-militar dos anos 1964-1978, que redundaram em obras gigantescas, 
“faraô nicas”, como a construção da estrada Belém-Brasília ou da usina hidre-
létrica de Itaipu, a carga de sacrifícios impostos ao povo brasileiro, encarre-
gado de pagar os ônus do surto desenvolvimentista, foi enorme. É essa grande 
injustiça o alvo principal do contista paulistano. A respeito do crescimento da 
violência no início dos anos 1970, comenta Karl Erik Schollhammer.

Por um lado, a violência foi considerada um resul-
tado negativo do milagre econômico e do entu-
siasmo desenvolvimentista brasileiro, que desen-
cadeara um crescimento explosivo dos centros 
urbanos e de suas populações, sobretudo do Rio 
de Janeiro e de São Paulo. Em poucas décadas, 
o Brasil transformara-se de agrário e coronelista 
num país predominantemente urbano, com todos 
os problemas sociais decorrentes de uma urbani-
zação problemática. [...] Por outro lado, a violência 
foi nos anos 60 e 70 associada à condição política 
da chamada ‘revolução de 64’, cujo rótulo român-
tico encobria um golpe militar que interrompeu o 
processo democrático, dando início a um longo 
período de autoritarismo político e de lutas clan-
destinas contra o regime.2

Além da violência social, os personagens dos subúrbios cariocas 
também se ressentem da falta de segurança física, patrimonial e de cunho 
sexual. Em “Testemunho de Cidade de Deus”, Maria Isabel, personagem 

1 ô Copacabana!, p. 37.
2 SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Breve mapeamento das relações entre violência e cultura no 

Brasil contemporâneo. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n. 29. Brasília, 
jan./jun. 2007, p. 29-30.
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que mora em uma das triagens da comunidade, reclama da falta de segu-
rança que sente dentro da própria casa, onde quase foi estuprada.

‘Eu? Claro que gostaria de morar numa das casas. 
Lá, pelo menos, teria segurança. Imagine, ontem fui 
agredida dentro de casa por um homem que queria 
me pegar à força na frente da minha filha e da minha 
sogra. Precisou a sogra aí dar um sarrafo nele. Um 
chega pra lá, entendeu? Eu não posso sair de casa, 
à noite, porque os caras estão aí fora, nas esquinas, 
tocaiando a gente. E é aquela coisa, já viu? O que 
tem mais aqui é homem querendo agarrar mulher 
dos outros. E é no pulso. Na marra. Na mão’.1

O medo dos estupros é confirmado pelo testemunho de outra perso-
nagem, a doméstica Neide, que confidencia: “O pessoal aqui bebe muito 
e os homens ficam querendo agarrar as mulheres. Isso acontece todos 
os dias”.2 Encontra-se, aqui, uma somatória de fatores que contribuem 
para essa realidade de insegurança das personagens, mesmo quando se 
encontram dentro de suas casas: falta de trabalho, com grande número de 
desocupados; consumo excessivo de bebidas alcoólicas, com suas con-
sequências desastrosas para a convivência no conjunto habitacional, e o 
abandono por parte das autoridades policiais, o que sugere um clima de 
impunidade, encorajando a prática de crimes.

Não são apenas os crimes de cunho sexual, contudo, que preocu-
pam o imaginário dos personagens de “Testemunho de Cidade de Deus”. 
Outros moradores da mesma comunidade sofrem com os constantes rou-
bos de seus parcos pertences e com a inutilidade de recorrerem à polícia, 
pois além de não colherem resultado algum, ainda podem ser mortos por 
causa da denúncia. É o que transparece no depoimento da personagem Ana 
Rita de Jesus, moradora da triagem de Cidade de Deus há apenas 25 dias.

‘A minha vizinhança lá é só ladrão e mendigo. 
Nem quero falar nisso que fico mais nervosa. Rou-
baram tudo o que eu tinha de bom lá. Foram os 
meus vizinhos que carregaram. Levaram o fogão-
zinho de duas bocas, o toca-discos, o bujão de gás, 
tudo novo que eu tinha comprado para mudar para 

1 Testemunho de Cidade de Deus, p. 101.
2 Ibid., p. 102.
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lá. O meu marido foi reclamar e conseguiu que o 
pessoal do Distrito prendesse um dos ladrões. Mas 
as coisas que eles roubaram não voltaram para a 
minha mão. E os outros ladrões, que foram presos, 
ameaçaram ele de morte; ‘você vai cagüetar que 
a gente te apaga numa quebrada’. Então, o meu 
marido, que não é besta nem nada, resolveu dar no 
pé e abandonou tudo. Casa, mulher e tudo. [...] Já 
não vou falar mais com a polícia porque os ladrões, 
tudo meu vizinho, disseram que, se eu reclamar, eles 
me matam. Meu marido já se mandou. Sabe, se eu 
pudesse, voltava com muita alegria pra favela’.1

O ajudante-de-carpinteiro Alcebíades comenta, com muita cautela, 
sobre a situação de insegurança que reina no local: “‘Aqui perto já houve 
assalto. Tem distrito policial, mas sabe como é: a polícia lá vai ter tempo 
de cuidar de tanta gente. Não pode tomar nem conhecimento. Já houve 
assalto aqui perto. Só que eu não sou otário de dizer como é que foi’”.2

O estado constante de tensão, desconforto e desconfiança entre os 
moradores da comunidade de Cidade de Deus deriva, principalmente, da 
forma como a população do local foi constituída. Afinal, nada menos do que 
63 favelas “doaram” moradores para aquele conjunto habitacional. Com 
isso, explica zaluar, não foi possível criar, a princípio, os mesmos tipos 
de relacionamento social pré-existentes nas favelas de origem. Segundo a 
antropóloga, o esfacelamento do tecido social vigente na favela, e que foi 
elaborado pela ação de associações “voluntárias (religiosas, recreativas, de 
defesa de interesses, etc.) e redes informais de vizinhos, foi provocado pelo 
fato de que a remoção compulsória não deslocou os moradores conforme 
o seu local de origem, mas conforme a sua renda.”3 Há, também, rumores 
de intervenção de forças políticas, bem como de redes de relacionamento 
entre aspirantes a moradores na nova comunidade e alguns funcionários da 
estatal responsável pela remoção e instalação dos ex-favelados.

A problemática dos estupros, roubos e assaltos presentes na narrativa 
de “Testemunho de Cidade de Deus” e a injustificada ausência dos órgãos 
públicos que deveriam oferecer segurança para a população suburbana, 

1 Testemunho de Cidade de Deus, p. 95-98.
2 Ibid., p. 100.
3 zALUAR, Alba. A máquina e a revolta: as organizações populares e o significado da 

pobreza. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 70.
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são frutos dos aspectos contraditórios inerentes ao processo de moderniza-
ção. Enquanto aos personagens dos grandes centros urbanos não falta, em 
geral, presteza policial e rapidez da justiça, os personagens que residem 
nos bairros periféricos se veem entregues à própria sorte. Sobre o porquê 
dessas discrepâncias da modernização, Willi Bolle aponta para:

[...] um paradigma de reflexão sobre o fenômeno 
contraditório da modernidade. Observa-se, nos sécu-
los XIX e XX, o choque entre, de um lado, os ideais 
da ‘modernização’ e do ‘progresso’ e, do outro, o 
atraso e a barbárie reais: com relação à população 
mundial, aumentaram a pobreza e a miséria, graves 
problemas econômicos continuam sem solução, os 
valores do humanismo caíram em descrédito, e em 
toda parte observa-se uma decadência da ética polí-
tica e um aumento da violência e da destruição.1

Se este choque entre modernização e barbárie, por um lado, impacta 
fortemente os personagens adultos de “Testemunho de Cidade de Deus”, 
por outro se faz sentir ainda mais implacável e pernicioso para os perso-
nagens que ainda se encontram na infância ou adolescência. É possível 
dizer que a vida de crianças e adolescentes nas ruas dos subúrbios e centro 
do Rio de Janeiro constitui um retrato da violência infantil e doméstica no 
Brasil. Motivados, muitas vezes, por graves problemas familiares, meni-
nos e meninas fogem, ou são expulsos, para as ruas, ficando sujeitos ao 
único tipo de “educação” presente neste ambiente desregrado. É o que 
relata o narrador, Jaime, de “Leão-de-chácara”, ao relembrar as dificulda-
des que enfrentou desde a sua infância:

Não sou menino. De mais a mais, foi cedo que 
aprendi, debaixo de porrada, a ver salamaleques as 
coisas desta vida. Como outros, rolando na noite 
e nas virações, ganhei cedo um nome de guerra: 
Pirraça. Que desde pixote eu sou um mordido, um 
embirrado, não deixando para tirar forra de desa-
cato depois da hora: deveu para Pirraça, tem que me 
pagar ali, em cima do lance e depressinha. Engraxei, 
lavei carro, vendi flores, amendoim, fui moleque 

1 BOLLE. WILLI. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da história em Walter 
Benjamin. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 1994, p. 18.
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de vida brava e, que me lembre, não tive grandes 
colheres de chá nem no Catumbi, nem no Estácio e 
nem em Fátima, lá nos barracos onde me criei.1

Os personagens crianças ou adolescentes dos contos de João 
Antônio, que se veem privados, por diversas razões, da convivência com 
suas famílias, além dos perigos e dificuldades da vida errante nas ruas 
da grande cidade, acabam não podendo contar com o apoio familiar na 
formação cívica, moral e social que cabe à família prover. Além disso, 
muitas vezes, carregam consigo as cicatrizes, visíveis ou não, da violên-
cia doméstica à qual se encontravam expostos. Sobre o papel da família 
na formação do caráter, Roberto Schwarz explica que:

[...] a família, de preferência abastada, é a intocável 
depositária da ordem e do sentido da vida. Oposta 
ao egoísmo do celibato e ao desperdício da viuvez, 
à esterilidade das relações passageiras e à bruta-
lidade das relações desiguais, à irregularidade em 
geral, à obscuridade da pobreza, à aridez do traba-
lho, e a outras mais desgraças do país, a vida fami-
liar é a esfera reparadora em que as disparidades 
sociais e naturais devem achar consolo e sublima-
ção. Agente civilizador, ou refúgio dos civilizados, 
é ela o critério da moralidade e da racionalidade 
das ações humanas, e seus desencontros — que são 
dificuldades, mas não problemas.2

Dessa forma, percebemos que uma das mais insidiosas e danosas 
formas de violência, raramente relatada, é a doméstica. Praticada, em 
geral, por parentes masculinos contra vítimas do sexo feminino, deixa 
graves sequelas emocionais. Em Ô Copacabana!, a personagem Maria-
zinha Tiro-a-Esmo sofreu violência sexual em seu próprio lar e fugiu de 
casa para o mundo da “viração”. “Aos doze foi seduzida pelo pai alcoó-
latra e saiu de casa para sempre, caiu no bairro de Fátima e na Lapa, onde 
viveu entre marafonas, camelôs, gente sem eira nem beira, merdunchos, 

1 Leão-de-chácara, p. 30.
2 SCHWARz, Roberto. Generalidades. In: ______. Ao vencedor as batatas: forma literária e 

processo social nos inícios do romance brasileiro. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1981, p. 
66-67.
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pingentes urbanos”.1 O exemplo mais emblemático da influência maligna 
do ambiente das ruas sobre o caráter de uma criança é mesmo o de Maria-
zinha Tiro-a-Esmo, que mal completara doze anos:

Começa, então, a pintar nas festinhas de embalo 
enturmada com as bandidetes e faz ponto no Caste-
linho, no Leme e no Lido. Quando a polícia aperta 
o cerco sobre as pivetes, por causa da maconha, 
assalto, furto ou outras estrepolias e aprontações, 
Mariazinha Tiro-a-Esmo enviesa nas fugas para 
a Rocinha, Catacumba, Macedo Sobrinho, Morro 
do Catumbi, Morro de São Carlos, Santa Teresa ou 
alguma favela onde ainda tenha chance. [...] Tem 
conhecido dias de fartura e dormido em soleira de 
portas, entradas de edifícios, botequins. Os ini-
ciados em malandragem costumam chamá-la de 
pivete, carro novo, bandidinha, mini-girl, leoa, 
bandidete, piranha, filhinha, piniqueira. 2

Sobre os problemas do encurtamento ou ausência total de infância, 
como ocorreu no caso de Mariazinha Tiro-a-Esmo, comenta Hohlfeldt 
que a infância é um estágio da vida que se mostra vital para a forma-
ção do caráter e socialização do indivíduo. Em alguns casos, porém, uma 
inoportuna e indesejada iniciação sexual precoce ocorrida no próprio 
âmbito familiar, onde a criança deveria, a princípio, encontrar proteção, 
pode apresentar resultados desastrosos para a formação da criança. Esta 
pode reagir à situação constrangedora e traumática de diversas formas: 
mostrando-se arredia ao convívio social, explodindo em atos de revolta e 
violência ou buscando apoio em pessoas estranhas ao meio familiar.

A predisposição ao autoritarismo, em ambiente 
essencialmente violento é uma constante, e assim, 
sentimentos como o de solidão, medo e necessi-
dade de autovalimento e permanente desconfiança 
alternam-se nas personagens, que apresentam 
fortes sentimentos de marginalidade, desespero e 
dependência, unindo-se em pequenas gangues, não 
ultrapassando, contudo, sua própria desconfiança.3

1 ô Copacabana!, p. 102.
2 Ibid., p. 102.
3 HOHLFELDT, Antônio. Pra lá de Bagdá. In: ANTôNIO, João. Melhores contos de João 

Antônio. São Paulo: Global, 1997, p. 11.
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Ao examinar o relato das peripécias e desventuras de Mariazinha 
Tiro-a-Esmo, verifica-se a pertinência das ponderações de Hohlfeldt, 
tendo em vista que a personagem, ao se enturmar com as “bandidetes” da 
prostituição, acaba arrumando um arremedo de pai na figura de um mulato 
de uns quarenta anos, que lidava com jogo do bicho e se comportava ora 
como “padrasto”, ora como amante prepotente. No geral, porém, apesar 
de todas as dificuldades e traumas enfrentados pelos personagens infantis, 
o tempo passa implacável e, bem ou mal, os malandrinhos e “bandidetes” 
acabam crescendo e se tornando malandros e malandras de verdade.

Ao chegar à idade adulta, contudo, o malandro continua sofrendo 
os efeitos negativos do choque entre modernização e barbárie. Esta nova 
etapa da vida desses personagens malandros do universo joãoantoniano, 
agora já adultos, é marcada pela sombra constante de uma ameaça difícil 
de ser driblada: a violência policial. A ação nefasta dos homens da lei pode 
ser melhor observada a partir da narrativa do protagonista de “Leão-de-chá-
cara” sobre uma das esporádicas investidas policiais sobre a zona da Lapa 
carioca. O personagem Jaime conta que no ano do IV Centenário do Rio de 
Janeiro, os agentes da Divisão de Costumes agiram com rapidez e fecharam 
hotelecos, meteram muito explorador e mulheres na cadeia. Outras unida-
des policiais ajudaram a “limpar” a cidade, que ia receber gente importante 
e precisava ficar “bonitinha” para as comemorações de seu aniversário. No 
gigantesco arrastão, ladrões, prostitutas, pedintes, pessoas maltrapilhas, 
indigentes, esmoleiros e até cegos de rua passaram por grandes apertos. 
Toda a chamada “arraia miúda”, de engraxate a aleijado, passando pelos 
limpadores de carro, acabou indo mofar no xadrez.

Os ambientes famosos por abrigarem a vida noturna da cidade eram 
um dos alvos prediletos da polícia. A Galeria Alaska, antro da boêmia de 
Copacabana, de tempos em tempos costumava receber o que, no lingua-
jar típico de malandros e policiais, era conhecido como “batida”. Essa 
operação policial visava prender qualquer um que estivesse portando dro-
gas ilícitas. Esse tipo de medida repressiva, entretanto, não surtia efeitos 
duradouros, pois a vida noturna na Galeria não se alterava, mesmo após 
receber o arrastão policial, conhecido, também, como “batida”, “limpa” 
ou blitz. A cada investida, de seis a oito frequentadores acabavam encami-
nhados para a cadeia. Bastava que o cidadão estivesse portando qualquer 
coisa que lembrasse tóxico. Assim que o camburão lotado partia para o 
distrito policial, a vida voltava ao normal na Galeria e as mesmas contra-
venções eram praticadas novamente. E abertamente.
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A ação rápida e eficiente da polícia na tentativa de “limpar” o cen-
tro da cidade, incluída aí a zona de meretrício, era prática comum desde 
os tempos da belle époque, como assinala Sevcenko: “Desencadeia-se 
simultaneamente pela imprensa uma campanha, que se prolonga por todo 
esse período, de ‘caça aos mendigos’, visando à eliminação de esmo-
leres, pedintes, indigentes, ébrios, prostitutas e quaisquer outros grupos 
marginais das áreas centrais da cidade”.1 Por traz deste comportamento 
intolerante e violento encontrava-se a prática da segregação social, que 
visava reservar a porção mais central da cidade para as elites, ou pelo 
menos modelar por esse padrão todos ou tudo que passasse ou se insta-
lasse naquela região nobre do Rio.

Ao se examinar a narrativa de João Antônio é possível perceber 
a existência de grandes períodos de tolerância das forças policiais em 
relação ao que se passava nas zonas de boêmia da cidade. Por causa 
disso, a vida era normalmente tranquila para os leões-de-chácara da 
Lapa e de Copacabana, bem como para toda a noite boêmia. Tranquila, 
é preciso frisar, em relação a ações enérgicas das autoridades. Entre-
tanto, vez por outra, tal clima de serenidade costumava ser quebrado 
pelo erro, pelo “vacilo” de algum desses leões, que extrapolava suas 
funções e acabava motivando repressões policiais ainda mais radicais. 
É o que ocorreu no caso do “leão” Miçanga, que deveria tentar levar na 
conversa, na chamada “baba de quiabo”, um “otário” que tinha bebido 
e se divertido e se recusava a pagar. Ao contrário, Miçanga acabou 
metendo os pés pelas mãos e agrediu o “otário”. Este, porém, sacou 
da arma e acertou um tiro no peito do baterista do conjunto. O barulho 
do tiro foi como um sinal para que a casa noturna virasse uma confu-
são, com corre-corre, mulheres desmaiando, e a polícia chegando e 
“descendo o cacete”.2 Miçanga ainda conseguiu fugir antes da polícia 
chegar e nunca mais foi visto.

Outro episódio que se tornou famoso na história da leonagem 
da Lapa carioca foi o do personagem Miguelito. Enciumado porque a 
mulher que explorava iria sair com um “otário” qualquer, o leão perdeu a 
cabeça e matou o rival. Com isso, até a casa noturna onde ele trabalhava 
foi fechada pela polícia. Miguelito rompeu uma “lei” da malandragem 
segundo a qual malandro não pode ter ciúme de marafona.

1 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Pri-
meira República. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 34.

2 Leão-de-chácara, p. 42.
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O perigo e a violência, porém, podem estar apenas esperando para 
serem deflagrados no próprio ambiente da “curriola”. Muitas vezes, o 
motivo é um ajuste de contas com alguém que, mesmo que só aparen-
temente, quebrasse alguma das regras instituídas no ambiente boêmio. 
Joãozinho da Babilônia, após ganhar bastante dinheiro em um jogui-
nho de cartas de uma boca quente na Ladeira dos Tabajaras, decidiu que 
precisava dar o fora dali enquanto ainda era tempo. Em seu íntimo, no 
entanto, temia a reação da “curriola” que poderia emboscá-lo: “Sair de 
jogo ganhando, deixando gente mordida, seria arriscar a pele. [...] Encarei 
os parceiros e atirei: — Paro. [...] Ali tinha coisa preparada? [...]. Iriam me 
dar um chá? A descida dos Tabajaras escura, um breu”.1

Na vida noturna do Rio de Janeiro, retratada nas narrativas joão-
antonianas, a violência, entretanto, nem sempre é física. Uma rejeição, 
uma humilhação pode ser mais dolorosa que um tiro ou facada. Como na 
cena passada na Galeria Alaska, onde a violência se manifestou na mes-
quinhez e abjeção da relação entre um casal de pederastas. Um deles, o 
dominador na relação, devorava, com gula, um prato de comida. O outro, 
que era a parte submissa do casal, apenas olhava cada bocado com olhos 
famintos, mas não tinha direito de tocar no prato. Pela lei rígida desse 
tipo de convivência, ele terá de pagar a refeição do macho, mesmo não 
ganhando parte alguma do alimento.2

Observamos que a violência, ao longo do exame dos contos, é 
uma companheira constante dos personagens do subúrbio carioca, mas 
também dos que moram ou transitam pelo centro da metrópole do Rio. 
Sejam personagens assalariados, malandros “acomodados”, malandros 
boêmios ou simples “viradores”, nenhum deles se sente, de fato, seguro. 
A ausência de políticas públicas realmente voltadas para a melhoria das 
condições de vida nos subúrbios da ficção de João Antônio cria um estado 
permanente de tensão, insegurança e medo que, aos poucos, vai atingindo 
níveis insustentáveis e acaba eclodindo em atos de revolta, como brigas, 
depredações e agressões verbais e físicas entre personagens de todos os 
estratos suburbanos.

A vida incerta e cruel proporcionada pela segregação social da 
modernidade, bem como a falta de acesso, por mínimo que seja, às 
comodidades da vida moderna, tornam os personagens joãoantonia-
nos, cada qual em sua esfera de ação, conformados e melancólicos. Em 

1 Joãozinho da Babilônia, p. 85-86.
2 ô Copacabana!, p. 90-91.
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determinadas situações, todavia, acabam sucumbindo à tensão e explo-
dem em atos de violência que vão desde xingamentos e grosserias até 
surras e assassinatos de outros personagens. Muitas vezes, porém, a vio-
lência é auto-infligida, manifestando-se sob a forma da ingestão maciça 
de álcool e tóxicos e do abuso do tabagismo, num processo lento de 
auto-degradação.

Seja praticando ou sofrendo violência, os personagens se portam 
e reagem diferentemente uns dos outros. Alguns respondem com indig-
nação ao ver que estão causando pena, como é o caso de Mariazinha 
Tiro-a-Esmo: “que que é ô bicho? Ainda não viu gente assim, não, é?”1 
Outros se conformam e aceitam a violência como fato corriqueiro da 
vida, pelo menos aparentemente, como ocorre no episódio do casal de 
pederastas jantando no restaurante Rio Jerez.

Para alguns personagens, todavia, a violência faz parte da própria 
rotina de trabalho, como é o caso dos leões-de-chácara da Lapa carioca 
e de Copacabana. Afinal, eles precisam “disciplinar” as “minas” e con-
trolar, violentamente se necessário, os “otários” que passam das medi-
das. A violência é desencadeada, também, por personagens que precisam 
garantir seu território, como no caso das prostitutas que defendem seus 
“pontos” na rua, impedindo que sejam invadidos por outras garotas de 
programa. A navalha é usada contra desafetos em casos extremos, mas, na 
maioria das vezes, os punhos e pernas, na capoeira, é que são empregados 
contra o inimigo.

Uma das razões para o surgimento dessa tensão constante e do 
crescimento da violência urbana é atribuída, na ficção literária brasileira, 
à imagem proposta por Baudelaire para explicar o fenômeno da “caduci-
dade” das grandes cidades. Essa imagem baudelaireana da caducidade, da 
decadência das metrópoles, elaborada como forma de denúncia contra as 
reformas “progressistas” de Haussmann, encontra analogia na ficção lite-
rária de João Antônio, ao este eleger, como temas de sua obra, “a pobreza, 
a miséria, a violência, a degradação humana, a ausência de esperança [...] 
a consciência pessimista da história”.2

Portanto, segundo Bolle, o Brasil sofreu “um processo de moderni-
zação inacabado, para não dizer fracassado...”3 e o ficcionista João Antô-

1 ô Copacabana!, p. 101.
2 BOLLE. WILLI. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da história em Walter 

Benjamin. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 1994, p. 35.
3 Ibid., p. 35.
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nio tinha consciência dos efeitos que esse fracasso provocava na vida e no 
ânimo de seus personagens suburbanos. Esta “não conclusão” do processo 
de modernização reserva aos personagens dos subúrbios uma herança de 
miséria, exclusão, violência e alienação, resultantes do impedimento de 
participarem do sistema de produção e consumo. Compreende-se, por-
tanto, porque a solidão, a melancolia, o desespero e o conformismo gera-
dos pela violência social acabam se tornando, então, a máscara que reco-
bre a face e a alma desses personagens.

A intenção do contista, ao retratar a vida desregrada, marginal e 
boêmia dos subúrbios das duas metrópoles brasileiras, foi denunciar os 
efeitos nocivos que a urbanização das duas grandes cidades produzia 
sobre a vida, os costumes, comportamento e ânimo dos moradores dos 
subúrbios. Desejava o escritor, ao restituir a voz aos seus personagens, 
denunciar o estado de abandono e descaso com que as autoridades sempre 
trataram os subúrbios e seus moradores.

João Antônio incluía, em seus contos, suas próprias experiências 
de boêmio e as histórias que ouvia nos salões de sinuca, boates, cabarés 
e bordéis cariocas e paulistanos, bem como, mais tarde, das matérias jor-
nalísticas que ele mesmo elaborava. De posse de tal material, o escritor 
reconstruía, ao ficcionalizar as histórias e façanhas dos antigos malandros 
boêmios, não apenas estas histórias de vida, mas a própria história das 
ruas, bairros, cabarés, bordéis e salões de sinuca que serviram de palco 
para que esta “fauna” específica de homens e mulheres, senhores e senho-
ras da noite, vivenciassem seus dramas e comédias pessoais, assunto esse 
que será abordado no capítulo seguinte.

Na verdade, João Antônio, à maneira dos  flâneurs de Baudelaire, 
saía a campo, investigando, andando atrás dos remanescentes dos tempos 
de glória da malandragem para colher-lhes os depoimentos, reminiscên-
cias e impressões que, depois, catalogava e lapidava para forjar, com este 
material, um ou mais personagens que “vivessem” as peripécias, aventu-
ras e desventuras que lhe haviam sido narradas.

Por fim, percebemos que, a despeito das diferenças intrínsecas 
entre os subúrbios de São Paulo e Rio de Janeiro, tanto em termos espa-
ciais como socioeconômicos, os problemas são os mesmos, visto que a 
falta de transporte, trabalho, moradia e o fantasma da violência, assom-
bram o cotidiano de cada morador desses subúrbios, que constituem, real-
mente, o “refúgio dos infelizes”, como definiu Lima Barreto no alvorecer 
do século XX.
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CAPíTULO V 
SUBÚRBIO X CENTRO URBANO:  

O CHOQUE PELA PRáTICA ESPACIAL

A representação literária dos espaços urbanos na obra de João 
Antônio é conduzida pelas peregrinações dos personagens ao longo dos 
subúrbios e centro urbano de Rio de Janeiro e São Paulo. O espaço físico 
da cidade revela-se aos olhos do leitor por meio das influências que exerce 
sobre o ânimo e o estado psicológico dos personagens e/ou narradores, 
despertando-lhes afetos, expectativas e estados de rancor, melancolia, 
desilusão e desesperança. Simultaneamente, o espaço representado nos 
textos se desdobra em espaço social e físico, sendo o primeiro produ-
zido pela interação entre os personagens e os locais por onde transitam, 
entrando na equação fatores como o contexto social, a cultura e as pecu-
liaridades físicas dessas regiões. Este espaço social consiste, principal-
mente, no subúrbio enquanto “refúgio dos infelizes”. O espaço urbano 
físico propriamente dito é composto, grosso modo, pelos bairros, ruas, 
botequins, salões de sinuca, cabarés e boates dos subúrbios, onde se des-
tacam as péssimas condições de infraestrutura em termos de transporte, 
moradia e trabalho.

O lugar em que os personagens vivem e no qual desenvolvem suas 
atividades cotidianas é fundamental para a ocorrência da socialização. 
Além disso, esse espaço físico aufere aos personagens um sentimento de 
“pertencimento” e apropriação de um determinado lugar, espécie de deli-
mitação de território, que os auxilia a construir sua identidade peculiar 
e desenvolver suas atividades para garantir sua sobrevivência. Convém 
estabelecer a diferença entre os conceitos de espaço e lugar. Enquanto o 
primeiro surge em função do uso que se faz dele, como quando os pedes-
tres utilizam uma rua ou avenida, tornando estes locais um “lugar prati-
cado”, o segundo, por sua vez, é representado pelo local físico onde essa 
prática do espaço ocorre.1

Para Pierre Bourdieu, o lugar pode ser definido absolutamente 
como: “o ponto do espaço físico onde um agente ou uma coisa se encon-
tra situado, tem lugar, existe. Quer dizer, seja como localização, seja, sob 
um ponto de vista relacional, como posição, como graduação em uma 

1 AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Tradução: 
Maria Lúcia Pereira. Campinas, SP: Papirus, 1994, p. 75.
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ordem [grifos do autor]”.1 Existe uma tendência de se associar espaços 
físicos especificamente delimitados e determinadas finalidades ou utili-
zação por tipos igualmente específicos de moradores. Entretanto, convém 
destacar o fato de que as grandes oposições sociais objetivadas no espaço 
físico costumam ser reproduzidas no espírito e na forma de expressão dos 
indivíduos, dentro de um princípio de visão e divisão do mundo concreto. 
Dentro dessa percepção, os agentes sociais, em nosso caso específico 
os personagens de João Antônio, só podem ser considerados como tais 
quando se encontram em um determinado espaço ou campo social, como 
salões de sinuca, boates, inferninhos e ruas das metrópoles. Esse espaço 
social representa, em síntese, uma espécie de estrutura que justapõe, aco-
moda e intermedia o contato entre as posições sociais.

Sobre as relações entre domínio de um espaço físico e as necessi-
dades específicas de diferentes grupos sociais, aponta David Harvey que 
essa apropriação/domínio do espaço depende da forma pela qual ele é 
ocupado por “indivíduos, classes ou outros grupos sociais. A apropriação 
sistematizada e institucionalizada pode envolver a produção de formas 
territorialmente determinadas de solidariedade social”.2 Esta forma de 
apropriação do espaço explica porque a voz narradora de Ô Copacabana! 
informa que, na praça Serzedelo Correia, ou melhor, praça dos Paraíbas, 
“Cada milímetro tem história. Cada horário, seu povo particular”.3

O lugar conhecido como praça Serzedelo Correia se mantém fisi-
camente inalterado, não importando o horário. A alteração ocorre ao nível 
da ocupação que se faz dele, em determinados horários. Durante o dia, 
crianças, babás e idosos tornam a praça um local “família”, com costumes 
e linguagem próprios a este tipo de ambiente. Ao cair da noite, no entanto, 
o ritmo, os interesses e os ocupantes da praça mudam. Personagens mais 
habituados às luzes artificiais do que à do sol surgem ali, com outro tipo 
de linguagem, gestos e sons, como guitarras, sanfonas, pandeiros e vio-
lões. O próprio comportamento se torna mais adequado à noite, domi-
nado, principalmente, pelos “viradores”, que brigam, vendem quinquilha-
rias, esmolam ou ficam ociosamente pelos cantos, na noite de domingo. 

1 BORDIEU, Pierre. Efeitos de lugar. In: ______ (dir.) A miséria do mundo. 3. ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1997, p. 160.

2 HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cul-
tural. Tradução: Adail Ubijara Sobral; Maria Stela Gonçalves. 12. ed. São Paulo: Edições 
Loyola, 1992, p. 202.

3 ô Copacabana!, p. 65.
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Calma, pacífica, a praça sofre uma transformação radical à noite, tomada 
por um grupo social completamente diverso do diurno. O local “familiar” 
passa a ser praça de namoros, encontros e desencontros, conflitos, enga-
nação, roubo e “viração”, dominada por um grupo social específico que se 
protege nas sombras da noite para desenvolver sua socialização própria, 
“abrindo mão” desse domínio tão logo amanheça.

5.1 Os bairros
O espaço, e suas inúmeras variantes, granjeou destaque na área de 

Estudos Literários ao longo das últimas décadas, com vistas à represen-
tação da cidade, especialmente após a propagação dos ensaios benjami-
nianos sobre a obra baudelaireana por toda a América Latina. Contudo, 
pouco se tem investigado em relação ao âmbito espacial dos bairros. Essa 
espécie de lacuna teórica vem requerendo uma análise mais profunda 
sobre a representação literária do bairro. Postula Claudio Celso Alano da 
Cruz, que a representação literária bairrial propriamente dita ocorre nas 
artes e na literatura desde há muito tempo. Para o crítico, se pensarmos 
em termos de literatura brasileira, imediatamente nos vem ao pensamento 
autores como “Lima Barreto, Marques Rebelo, Nelson Rodrigues, João 
Antônio, Paulo Lins e Chico Buarque, entre outros”.1 Uma vez que o 
bairro integra o espaço citadino, justifica-se porque João Antônio des-
creve os inúmeros aspectos peculiares das cidades, especialmente Rio de 
Janeiro e São Paulo, a partir de uma visão suburbana, dirigindo-a dos 
bairros periféricos em direção ao centro urbano. Para encetar uma discus-
são desse porte, optamos por buscar apoio em autores contemporâneos 
de áreas específicas como antropologia, sociologia, história, urbanismo 
e geografia. Isso porque, já a partir do início do século XXI, inúmeros 
“bairriólogos” argentinos publicaram um conjunto de textos que abor-
dam a temática do bairro: “Autores como Ariel Gravano, Liliana Barela, 
Mario Sabugo, Angel Prignano, para só citar alguns, têm trazido inúme-
ros aportes para uma melhor compreensão do fenômeno bairro, a partir 
das mais variadas perspectivas.”2

1 CRUz, Claudio Alano Celso da. Por um conceito bairrial na literatura. Artigo apresentado 
no II Congreso Internacional Ciência, Tecnologias y Culturas, Universidad de Santiago do 
Chile, 29 out.- 01 nov. 2010.

2 CRUz, Cláudio Celso Alano da. A invenção do bairro (periférico) na literatura portenha: o 
caso Evaristo Carriego. In: Cruz, Claudio Celso Alano da (Org.) Outra travessia: cidades 
da periferia, periferia das cidades. Revista de Literatura n. 8, Ilha de Santa Catarina, 2º sem. 
2009. Florianópolis: Editora da UFSC, 2009, p. 70.
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A importância dessa análise para o exame da obra joãoantoniana 
advém do fato dos personagens malandros dependerem de um espaço 
urbano físico ideal para desenvolverem suas atividades marginais, com 
vistas a sustentar seu estilo de vida diferenciado. Este fato explica a 
importância que ganham determinados bairros e, consequentemente, ruas, 
salões de sinuca e bordéis, em termos de manifestação da vida boêmia nas 
metrópoles carioca e/ou paulistana.

A complexidade de aspectos que cercam a cidade contemporânea 
deriva de sua ligação direta com o processo de modernização que os espa-
ços urbanos vêm sofrendo. Essa relação estreita entre as cidades, princi-
palmente em se tratando de megalópoles como Nova York, Tóquio ou São 
Paulo, e a modernização do espaço é destacada por Beatriz Sarlo, para 
quem “no sorprende entonces que modernidad, modernización y ciudad 
aparezcan entremezclados como nociones descriptivas, como valores, 
como espacios físicos, y procesos materiales e ideológicos”.1

A relação íntima entre processo de urbanização e cidades decorre, 
entre outros fatores, da necessidade de adequação dos espaços urbanos a 
aspectos como crescimento desmesurado das populações, sucateamento 
da infraestrutura existente e aumento da produção industrial. Um dos efei-
tos colaterais dessa relação é a necessidade de subdivisão deste espaço 
físico “inchado” em espaços menores que facilitem sua administração 
político-econômica, o que explica o surgimento dos bairros.2

O espaço físico citadino pode, portanto, ser dividido basicamente 
em bairros e centros urbanos ou centro e periferia. O centro urbano seria 
o lugar onde se encontra, principalmente, o “centro nevrálgico” adminis-
trativo da cidade, com destaque para os edifícios públicos da prefeitura, 
câmara legislativa, o fórum cível, bem como os principais hospitais, igrejas, 
grandes prédios de apartamentos e locais de comércio de porte. O centro da 
cidade constitui um lugar propício para “trocas de atividades sociais”.3 Nos 

1 SARLO, Beatriz. Modernidad y mezcla cultural. El caso de Buenos Aires. In: BELLUzzO, 
Ana Maria de Moraes (Org.) Modernidade: vanguardas artísticas na América Latina. São 
Paulo: Memorial; UNESP, 1990, p. 32.

2 Ezequiel Ander-Egg (1995) esclare que a palavra Bairro deriva do árabe barri, que significa “a 
própria periferia da cidade, vizinhança” e que é uma área ou espaço em uma cidade com seus 
limites físicos e/ou simbólicos. E afirma que esse termo é usado com três faixas ou pontos de vista 
principais, como o administrativo, o físico e o social. VEGA, Joaquín Gallastegui; ALARCÓN, 
Juan Galea. El barrio. Buenos Aires: Editorial Lúmen Humanitas, 2008 [tradução nossa].

3 GOMES, Renato Cordeiro. Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência urbana. 2. 
ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Rocco, 2008, p. 169.
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bairros mais afastados do “centro” costumam se fixar as maiores parcelas 
de habitantes do município, a administração descentralizada e o pequeno 
comércio. Liliana Barela e Mario Sabugo explicam que o bairro se rela-
ciona com espaços públicos, como ruas e praças, e que o espaço que parece 
se opor a ele, isto é, o Centro, talvez não passe, afinal, de outro bairro ou de 
um grupo de bairros.1

A caracterização da cidade e, em especial, do centro urbano, como 
espaço contínuo, formando uma sucessão de bairros com particularidades 
próprias, mas ainda assim apenas bairros, é reforçada por Barela e Sabugo 
ao afirmarem que: “Vivir en la ciudad es vivir en un barrio. En las decenas 
de miles de tangos de Buenos Aires casi siempre se menciona al barrio, 
pero muy pocas vezes la ciudad”. O historiador argentino Norberto Gar-
cia Rozada sintetiza a questão ao escrever: “‘Garay’ fundó la ciudad y los 
porteños, los barrios”.2 Ao que tudo indica, para os autores, os morado-
res da capital portenha, ao se referirem à “cidade”, estão se reportando 
ao centro desta. Nesse sentido, entende-se que expressões como “vou 
à cidade!”, proferidas por moradores dos bairros, se referem ao centro 
urbano. Portanto, a cidade pode ser considerada como algo um pouco 
mais substancial que uma abstração mental, sendo o bairro o espaço físico 
por excelência, no qual os cidadãos vivem e se socializam. Seguindo a 
linha de pensamento de Barela e Sabugo, a cidade, em si, praticamente 
não existe, mas sim os bairros que a compõem, pois é neles que ocorrem 
os mencionados processos de socialização entre os habitantes.

A despeito da importância de se conhecer a forma como o espaço 
físico denominado bairro é configurado em termos sociais e/ou institu-
cionais, importa mais, aos objetivos deste capítulo, investigar a forma 
como ele é apropriado e ocupado pelos personagens dos contos de João 
Antônio. Verificamos que estes cultivam relações profundas com os bair-
ros onde vivem ou desenvolvem suas atividades. Tais relações podem ser 
explicadas pelas próprias conformações espaciais dos bairros.

A manifestação espacial dos bairros é explicitada por Ana Fani Car-
los, citada por Vega e Alarcón3, ao definir bairro como uma  configuração 

1 BARELA, Liliana; SABUGO, Mario. Prólogo: venimos de los barrios. In: BARELA, 
Liliana; SABUGO, Mario (Orgs.) Buenos Aires: el libro del barrio. teorías e definiciones. 
Buenos Aires: Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 2004, p. 7.

2 Ibid., p. 8.
3 VEGA, Joaquín Gallastegui; ALARCÓN, Juan Galea. El barrio. Buenos Aires: Editorial 

Lúmen Humanitas, 2008. [s. n.].
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espacial das relações sociais que ocorrem ao nível da vida cotidiana das 
pessoas que ali vivem. O bairro seria uma das alternativas utilizadas pelas 
pessoas para se apropriarem desse espaço urbano. Segundo a autora, essa 
apropriação se dá de duas formas distintas. A primeira, em nível indivi-
dual, em termos de “casa”. A segunda, em nível coletivo, diz respeito à 
realização da sociedade, no caso, as ruas e bairros. Estas duas formas de 
ocupação do espaço citadino produzem, ao final, um conjunto múltiplo de 
significados afetivos e representacionais.

Para melhor compreensão dos textos de João Antônio que abor-
dam a temática dos bairros é preciso atentar para a classificação desse 
espaço urbano. Uma classificação bairrial pertinente é exposta por Felipe 
Davero (1974), citado por Vega e Alarcón1, com uma simples divisão: 
bairros urbanos e suburbanos. Os urbanos, em geral, são mais densamente 
povoa dos e ali se encontra a maior parte das edificações da cidade. Podem 
apresentar características eminentemente comerciais, com destaque para 
bancos, agências de turismo e demais formas de comércio, ou serem espe-
cificamente residenciais, destinados ao alojamento da classe alta. Podem, 
ainda, configurar-se como bairro urbano-familiar, em que se mesclam 
comércio e residências.

Os bairros suburbanos, por sua vez, são caracterizados ora como 
familiares, correspondendo a um núcleo de classe média baixa e famílias 
operárias, onde predominam comércios diversos e bem mais modestos do 
que os dos bairros urbanos, ora como fabris, orbitando em torno de um 
núcleo industrial e abrigando uma população essencialmente operária. O 
bairro suburbano também pode ser classificado como “marginalizado”. 
Esta denominação decorre do que se convencionou chamar, popularmente, 
de Villa miseria na Argentina e “favela” no Brasil. Esse meio urbano apre-
senta grande deficiência em termos de serviços sanitários, atendimentos 
médicos essenciais e demais aspectos de infraestrutura que, de forma 
geral, deveriam ser prestados pelo município. As inúmeras moradias, além 
de insuficientes para abrigar o grande contingente de pessoas pobres, ainda 
são erguidas em desacordo com as normas básicas de segurança e raciona-
lidade espacial exigidas para garantir um mínimo de bem-estar social.

A delimitação do espaço urbano físico da São Paulo joãoantoniana 
abrange os bairros que se localizam em torno do centro, como é o caso de 
Água Branca e Perdizes, com uma atenção maior aos que compõem os 

1 VEGA, Joaquín Gallastegui; ALARCÓN, Juan Galea. El barrio. Buenos Aires: Editorial 
Lúmen Humanitas, 2008. [s. n.].
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subúrbios de Presidente Altino, localizados na zona Oeste. No universo 
textual de João Antônio, somos informados que os bairros suburbanos 
abrigam a maior parcela da população que transita pelo submundo social 
paulistano. Em termos de Rio de Janeiro, o escritor concentra sua atenção 
na zona Sul da cidade, com preponderância do bairro de Copacabana, 
embora a matéria narrada seja sempre a partir da perspectiva do margina-
lizado, dos personagens que descem dos morros ou vêm da zona Norte 
para se abrigarem e/ou trabalharem no bairro cosmopolita.

Uma característica da representação do espaço suburbano na pro-
dução literária de João Antônio consiste na presença marcante de uma 
forte carga de realismo, fato que é percebido graças à objetividade tex-
tual, seja nas descrições do espaço e das personagens seja nas ações rela-
tadas pelos narradores. Esse realismo fica evidente ao se atentar para 
a movimentação dos narradores e/ou personagens ao longo do espaço 
urbano descrito na ficção do contista. Independentemente do modo de 
narrar, essa incessante movimentação circular dos personagens pelos 
bairros, ruas e salões de sinuca traz ao leitor a impressão de que a cidade 
seja um grande e caótico labirinto.

No imaginário literário de João Antônio, das metrópoles como Rio 
de Janeiro e São Paulo, a representação do espaço bairrial apresenta carac-
terísticas humanas, o que explica, por exemplo, porque Ô Copacabana! 
inicia com a apresentação da relação de amor e ódio alimentada pelo nar-
rador para com o bairro. Esta dualidade de sentimentos é vista logo na 
vinheta de abertura do texto, na qual encontramos uma espécie de decla-
ração de amor/desabafo, com muitos insultos e “ameaças”, antes que o 
narrador conclua que, apesar de tudo, ainda ama aquele espaço urbano:

Meu amor. Hoje, acordei encapetado. E me ganiu, 
profunda, alta, uma vontade de brigar contigo, te 
chutar a barriga, sua marafona engalicada! Vontade 
não: gana. Urrar e vomitar sobre você. Você e tu. 
Mijar na tua cabeça, tronco e membros, te socar 
contra a parede, te fazer sangue. [...] A tua cara 
decadentosa parece o mapa do Chile, estrepe velho, 
tralha, cadela arrombada, esmerdeada, meu horror. 
Mas és para ser entendida só por aqueles que não 
tiveram dinheiro nem para comer um prato feito. 
[...] E eu te bato porque te amo.1

1 ô Copacabana!, p. 19.
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Observamos que a narrativa termina da mesma forma como come-
çou, pois no último parágrafo nos deparamos novamente com uma mistura 
de insultos e declarações de amor à “Princesinha do Mar”. São expres-
sões como “Copa injuriada, mijada e cagada pelos cachorros, marafona, 
muquira, estuprada, caxinguenta, enxovalhada e roída”.1 Note-se, entre-
tanto, que o narrador se apressa em apontar que “lá no fundo dos olhos, 
morteiros hoje, de cadela mansa [...] ela ainda atiça, volta e meia, depois 
da espreita, matreiro, debochado, raro, um brilho, aquele que espeta, cha-
mado dos dezoito anos”.2

No universo malandro de João Antônio, quando um bairro não 
“corresponde” aos anseios dos personagens, estes costumam reagir como 
se o mesmo possuísse características humanas, apresentando algum tipo 
especial de vontade própria, que se compraz em contrariar-lhes os desejos 
e expectativas. No caso específico de Ô Copacabana!, o narrador ende-
reça essa série de insultos e ameaças porque percebe, em seu íntimo, que, 
ao contrário do que é veiculado nas propagandas oficiais, este espaço 
bairrial já não é mais o mesmo, não conseguindo atender e abrigar os que 
anseiam por uma vida melhor, mais “livre”. De acordo com o discurso 
literário do contista, essa falta de oportunidades e acesso social desperta 
nos personagens sentimentos de frustração e desapontamento. Afinal, 
viam, em Copacabana, uma possibilidade de fuga da solidão, abandono 
e falta de perspectivas dos subúrbios da zona Norte carioca. Para o nar-
rador, Copacabana tornou-se um espaço decadente e desamparado pelas 
autoridades, vivendo muito mais de saudosismo e fantasia do que de rea-
lidade. Inclusive cita, como exemplo disso, os shows decadentes das boa-
tes localizadas na também decadente Galeria Alaska.

Vale sublinhar que este sentimento de frustração e desilusão frente 
ao espaço urbano bairrial é uma constante na produção ficcional do con-
tista desde “Malagueta, Perus e Bacanaço”. Nela, os três personagens 
malandros, ao não encontrarem condições ideais na Lapa de Baixo para 
desenvolver suas “virações”, decidem deixá-la em busca de novas para-
gens que contenham o que se costuma chamar, na sinuca, de “parceirinhos 
fáceis”. Então, o velho Malagueta tripudia do bairro declarando: “Esta 
Lapa não dá pé!”. Mais tarde, ao perambularem cansados e desiludidos 
pelo bairro de Pinheiros, onde a maioria dos bares e salões de sinuca já 
se encontravam fechados, eles, em pensamento, “xingavam Pinheiros”. A 
1 ô Copacabana!, p. 118.
2 Ibid., p. 119.
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caracterização humana do espaço bairrial reaparece, também, quando, ao 
cair da noite, a Lapa de Baixo adquire, aos olhos do personagem Baca-
naço, um novo tom, um “não-sei-quê”, a diferenciá-la do bairro “família” 
que se mostrara durante o dia: “lusco-fusco. A rua parece inchar. [...] Num 
golpe luzes brotaram acima dos trilhos dos bondes. Os luminosos dos 
bares se acenderam e a fachada do cinema ficou bonita. A Lapa trocava de 
cor”.1 Detectamos a mesma “humanização” no texto de “Lapa acordada 
para morrer”, a começar, pelo próprio título da narrativa. Afinal, de que 
maneira pode um bairro “acordar para morrer”? Ou, como lemos no final 
do mesmo, poderia um bairro ser “uma menina” que insistia e ficava acor-
dada enquanto “não caíram os cabarés da Mem de Sá...”?

Em “Abraçado ao meu rancor”, o narrador “humaniza” a cidade 
de São Paulo ao atribuir-lhe uma “pressa” que, na verdade, é resultado 
do processo de modernização, sempre preocupado com a velocidade 
das mudanças e adaptações aos novos tempos. Esta “pressa” evidencia 
uma das principais e mais destacadas características dos personagens da 
metrópole paulistana: “as calçadas apinhadas. Aflita e suportando filas, 
gente e mais gente se acotovela, se esbarra, se peita, se empurra. É pressa, 
a cidade tem. Gentes. Aqui os lentos não têm vez. Ela os engole e os subs-
titui, num golpe”.2 Acostumado, ou tendo se conformado a esta aparente 
exigência de São Paulo, o próprio narrador se submete à pressa: “engulo 
café no Jeca, quente e de pé, rápido, me pedem pressa. A cidade exige, 
mais que pede, e vomita os que não convêm. Ninguém lhe pergunta se 
você quer pressa. Cobram-lhe.”3 Vale ressaltar que, segundo Sabugo, o 
conceito de cidade é muito discutível, sendo que esta pode, ao final de 
contas, não passar de uma mera “sucessão de bairros”. Assim, a “pressa” 
da cidade paulistana seria, isso sim, a “pressa” dos personagens dos bair-
ros que a compõem.

A voz narradora de Ô Copacabana! informa que a população do 
bairro insiste em conservar alguns estabelecimentos comerciais tradicio-
nais, como a Confeitaria Colombo, o Bon Marchê ou A Marisqueira, da 
Barata Ribeiro. Entretanto, profetiza que estas tradições acabarão sucum-
bindo às exigências da vida moderna, representadas, principalmente, pelo 
mesmo tipo de “pressa” encontrado na São Paulo de “Abraçado ao meu 
rancor”, com sua intolerância para com as coisas antigas e tradicionais. 
1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 104-105.
2 Abraçado..., p. 86.
3 Ibid., p. 86.
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Essa sede inexplicável de pressa acaba sintetizada na seguinte declaração: 
“nosso bairro tem pressa e não se dá com essas coisas caretas. O nosso 
negócio é a velocidade. Só que não sabemos para quê”.1

Embora o narrador de Ô Copacabana! não tenha consciência 
disso, essa sede de velocidade e mudanças remonta, no âmbito literário, 
às vanguardas europeias. Marinetti, líder do Futurismo, já declarava que 
o esplendor do mundo se enriqueceu com “a beleza da eterna velocidade 
onipresente”.2 Mumford, porém, denuncia o efeito pernicioso dessa ânsia 
pela velocidade e modernização sobre o padrão de vida da humanidade, 
ao declarar que as cidades estão sendo “destruídas pelo mesmo supers-
ticioso ritual religioso: o culto da velocidade e do espaço vazio”.3 Em 
outras palavras, a qualidade de vida no mundo contemporâneo se vê cada 
vez mais ameaçada pelo delírio da velocidade e do “progresso”. Sendo 
que tudo começa pela destruição desses antigos locais tradicionais, como 
forma de atender à modernização.

Por outro lado, alguns personagens cultivam uma relação de amor 
e apego aos seus bairros de origem, não admitindo que algo venha lhes 
macular a imagem ou alterar essa relação afetuosa. Nesse sentido, o 
narrador de “Abraçado ao meu rancor” declara, indignado, não aceitar 
que as autoridades troquem o nome de seu bairro de infância, chamado 
Sorocabana, pelo de Fepasa. Como forma de justificar sua discordância 
com a mera substituição da denominação oficial dos bairros, o narrador 
relata o ocorrido com outro bairro, o Buraco Quente, que apesar de ter 
seu nome alterado para Jardim Beija-Flor, continuava com os mesmos 
problemas de saneamento básico e suas ruas de terra. Por fim, não con-
seguindo segurar por mais tempo sua revolta face ao descaso devotado 
pelas autoridades e elites paulistanas ao seu bairro, o narrador explode, 
colérico, descrevendo em minúcias a situação atroz em que a gente do 
bairro vive e se aguenta:

Eles podem. Bem podem os majorengos trocar o 
nome de Sorocabana para Fepasa, diabo a qua-
torze ou o lero besuntado que entenderem. Para 
mim, é Sorocabana. Onde a vida dificultosa 

1 ô Copacabana!, p. 104-105.
2 SCHWARTz, Jorge. Vanguardas latino-americanas: polêmicas, manifestos e textos críti-

cos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Iluminuras: Fapesp, 1995, p. 353.
3 MUMFORD, Lewis. A cidade na História. Tradução: Neil R. da Silva. Belo Horizonte: 

Itatiaia, 1965, p. 648.
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rebate continuada e feia como a necessidade. 
Gentes molambentas, caras enrugadas, pescoços 
de galinha, peles de fuligem de quem trabalha 
no puxe encalacrado e se raspa para viver. Ou 
escapar com vida, livrar a cara nesta selva com-
plicada. Complicadinha. Viver... Viver é assim, 
aturdir-se? Aqui se batalha e aqui não se pára. É 
preciso, hoje mais amanhã, se aturdir pelo tra-
balho. Assim fazem as pessoas e será provavel-
mente para se esquecerem de que vivem aqui. E 
bom não é. Mas viver é isso?1

O narrador de “Abraçado ao meu rancor” expressa aquele mesmo 
sentimento de pertencimento a determinado espaço, o qual integra o 
processo de construção e sedimentação da personalidade individual. 
Um dos esteios desse processo é a associação sentimental das pessoas 
aos nomes de origem dos seus espaços de moradia e socialização. Alte-
rações bruscas nesses nomes próprios conduzem a frustrações e perda 
do sentimento de pertencimento.

A cidade, ou, como defendem Barela e Sabugo, o conjunto de 
bairros que a compõem, apresenta muitas oportunidades para a eclo-
são de conflitos entre classes sociais, uma vez que o espaço urbano se 
torna depositário de todas as formas de paixão, linguagens e aspira-
ções artísticas ou ideológicas, que são avaliadas por suas relações com 
o homo metropolitanus, o habitante da urbe. Vale sublinhar, também, 
que a cidade é o espaço em que se fazem sentir, com maior profundi-
dade, “as conseqüências do desenvolvimento do sistema capitalista e da 
Revolução Industrial”.2

Uma das formas empregadas pelos personagens para a prática do 
espaço urbano bairrial é a realização de uma espécie de peregrinação, de 
jornada ambulatória que consiste em um movimento “circular”, abarcando 
diversos bairros e, sempre ou quase, voltando ao ponto de partida. Com 
isso, acabam delimitando e reservando para suas atividades de “viração” 
certas porções do espaço dos bairros percorridos. O próprio João Antônio 
mencionou a tendência quase maníaca que seus personagens apresentam 
de percorrer a pé os bairros das metrópoles carioca e paulistana: “Meus 

1 Abraçado..., p. 75.
2 GOMES, Renato Cordeiro. Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência urbana. Rio 

de Janeiro: Rocco, 2008, p. 37.
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personagens andam a pé, atravessam bairros inteiros, reandam, pensam, 
sentem enquanto andam”.1

Vale ressaltar que as incontáveis andanças circulares dos perso-
nagens joãoantonianos pelos bairros se assemelham, em certa medida, 
às premissas do pensamento do eterno retorno, que Nietzsche retomou 
e aperfeiçoou no século XIX. Os personagens malandros boêmios têm 
como uma de suas características principais o serem melancólicos e 
desesperançados. Com isso, se assemelham a certos personagens mito-
lógicos, como Tântalo, Sísifo ou as Danaides, os quais, condenados ao 
castigo de um eterno retorno, se mostravam sofredores e resignados.2 No 
fundo, todos se revelam estigmatizados pelo signo da inutilidade de seus 
atos, pois não importam quais ações e medidas os personagens de João 
Antônio tomem para mudar seus destinos, esses se encontram irremedia-
velmente marcados pela inutilidade do gesto.

Tomemos como parâmetro os protagonistas de “Malagueta, Perus 
e Bacanaço” e os narradores de “Visita”, “Busca” e “Abraçado ao meu 
rancor”. Os três malandros de “Malagueta, Perus e Bacanaço” começam 
sua busca por dinheiro na Lapa de Baixo, passam por diversos bairros, 
como Água Branca, Barra Funda, pelo centro de São Paulo, Pinheiros 
e, ao final do conto, novamente sem um tostão, voltam à mesma Lapa, 
pedindo três cafés fiados. Em “Visita”, o narrador sai de sua casa, em um 
bairro suburbano fabril, decidido a visitar o amigo Carlinhos, que mora 
próximo, em um bairro familiar operário, não o encontra e acaba parando 
no Bar e Café Colombo, onde joga sinuca até tarde. Finalmente, embora 
ganhe trezentos cruzeiros no jogo, volta para casa cansado e frustrado, 
pois sabe que sua tentativa de visita só reforçou sua convicção sobre a 
inutilidade de sua vida mesquinha.

Em “Busca”, o narrador deixa sua casa num “domingo chato” para 
ir à casa do amigo Luís, na Lapa. Os dois vão a um boteco, tomam conha-
que e jogam sinuca. Após se despedir, o protagonista caminha para os 
lados do Piqueri sentindo-se vazio, oco. Volta para casa, sai novamente e 
só retorna à noite, consciente de que sua vida continuará a mesma enfa-
donha rotina suburbana. Em “Abraçado ao meu rancor”, também se relata 
a prática da peregrinação a pé, hábito da maioria dos malandros boêmios 

1 SILVA, Mylton Severiano da. Paixão de João Antônio. São Paulo: Editora Casa Amarela, 
2005, p. 250.

2 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-
ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 159.
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e malandros “acomodados”, e que o próprio narrador empreendera tantas 
vezes, durante os anos de sua juventude.

É andar. E andar. Osasco, Lapa, Vila Ipojuca, Água 
Branca, Perdizes, Barra Funda, Centro, Pinheiros, 
Lapa, na volta. Roteiro é este, com alguma variação 
para as beiradas das estações de ferro, dos cantos 
da Luz, dos escondidos de Santa Efigênia. Também 
um giro lá por aquele U, antigamente famoso, que 
se fazia entre as Ruas Itaboca e Aimorés, na fervura 
da zona do Bom Retiro.1

Neste conto, o narrador-protagonista é um jornalista que recebe a 
incumbência de produzir um artigo sobre o recorde brasileiro do turismo 
de negócios, com base na cidade de São Paulo. Saindo do bairro de 
Fátima, sede do jornal, o protagonista, ao mesmo tempo em que colhe 
subsídios para a reportagem solicitada, empreende uma jornada pessoal 
em busca da cidade que conhecera enquanto ainda menino e rapaz. Esca-
pando dos diversos coquetéis que reuniam promotores do evento, publi-
citários e autoridades, o narrador perambula pela capital paulista tentando 
reencontrar a magia dos tempos boêmios, dos salões de sinuca, botecos e 
restaurantes dos tempos de outrora, mas não consegue. Os poucos espa-
ços boêmios remanescentes estão modernizados, “formicados”, irreco-
nhecíveis. Recorrendo constantemente ao bordão “onde andará Germano 
Matias?”, referindo-se a um antigo sambista dos bons tempos, o narrador 
busca, desacorçoado, traços de seu passado, porém, estes já não existem. 
Decide, então, voltar para a casa de sua infância, no subúrbio de Presi-
dente Altino. Toma um trem apinhado de gente e, chegando ao destino, no 
Morro da Geada, se reencontra com sua mãe.

As quatro narrativas apresentam um importante fator em comum: 
cada narrador acaba fracassando em suas intenções iniciais. O dinheiro 
foge das mãos e bolsos dos três desafortunados protagonistas de “Mala-
gueta, Perus e Bacanaço”. O personagem-narrador de “Busca” termina 
o conto frustrado, não conseguindo aplacar o amargor e o sentimento de 
vazio que lhe corroem o peito. Em “Visita”, o narrador tenta se consolar 
de não ter encontrado o amigo Carlinhos, mas, pelo menos, ter visto as 
pernas brancas da irmã deste, ter ganho trezentos cruzeiros na sinuca 
e não ter precisado se aporrinhar com ocupações domésticas naquela 
1 Abraçado..., p. 72.
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noite. Porém, ciente de que tudo continuará como sempre em sua vida 
mesquinha e fútil, conclui que para ele o mundo não tem dado voltas, 
pois seus sapatos furam e seus ternos se estragam. Ele continua o mesmo 
sujeito, às voltas com escritório, taxa de colégio e irmã frívola: uma 
“Vida xepe, porcaria!”.1 O narrador de “Abraçado ao meu rancor”, por 
sua vez, vê frustrada sua busca pelos bairros boêmios que conhecera e 
percebe não haver solução para seu conflito interior, mesmo voltando à 
casa materna.

Melancolicamente, os personagens se dão conta de sua dura rea-
lidade: estão atados a um destino impossível de ser quebrado, alterado. 
O eterno retorno, para eles, consiste na repetição cotidiana e enfado-
nha dos mesmos rituais maçantes de trabalho e relacionamento com os 
demais personagens.

Em relação, especificamente, ao narrador de “Abraçado ao meu 
rancor”, seu ressentimento e desgosto se devem a manifestações exa-
cerbadas da profunda melancolia que domina seu ânimo, haja vista que 
ele cultiva um saudosismo insuperável do passado boêmio de sua São 
Paulo. Ele não consegue suportar a constatação de que a moderniza-
ção vem destruindo ou pelo menos alterando radicalmente os espaços 
boêmios que são tão caros à sua lembrança. Em princípio, “Abraçado 
ao meu rancor” parece não se enquadrar no esquema de jornada “cir-
cular” dos demais contos examinados, já que o narrador começa suas 
andanças no bairro de Fátima e as termina no subúrbio de Presidente 
Altino. Entretanto, isso ocorre apenas aparentemente, uma vez que o 
narrador está retornando ao local de onde saiu há muitos anos, ainda 
rapaz, para tentar a sorte profissional no centro de São Paulo. E acaba 
concluindo, ali no subúrbio onde nasceu e cresceu, sua epopeia pelos 
meandros da profissão de jornalista que, como ele mesmo atesta, aca-
bou por levá-lo a se tornar membro, ainda que relutante, da “classe 
mérdea”, a qual, antes, tanto combatera. Essa ascensão à classe média 
é, também, a principal razão para a busca ao seu passado boêmio. Afi-
nal, quando jovem, conhecera muitos salões de sinuca, bares, cabarés, 
e restaurantes da metrópole e bairros suburbanos. Frustrado, ele tenta 
resgatar o passado de sua São Paulo boêmia e dele próprio, inclusive 
voltando à casa materna. Amargurado, percebe que a cidade, o bairro, 
sua própria mãe e, acima de tudo, ele mesmo, mudaram tanto que o 
resgate se torna impossível.

1 Visita, p. 78.
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De todos os contos de João Antônio, “Abraçado ao meu rancor” 
é o que apresenta a visão mais pessimista em relação à capital paulista e 
seus bairros. É possível afirmar que o narrador, ao se decidir por realizar a 
busca de seu passado, se dá conta, finalmente, da real extensão das altera-
ções que o processo modernizador acarretou para o estilo de vida boêmia 
e descompromissada que vivenciara no passado. O narrador considera 
que, ao “acrilizar” os antigos botecos, botequins, bares e cabarés de bair-
ros boêmios, como a Lapa paulistana, a cidade de São Paulo termina por 
subverter sua própria “alma” e destruir o lirismo desse passado não tão 
distante. A megalópole se converte, assim, em “ruínas”, em sinônimo de 
insensibilidade, impessoalidade e distanciamento. Um espaço verdadeira-
mente “decrépito e caduco”, para usar uma expressão baudelaireana.

No tocante à representação bairrial carioca, Ô Copacabana! des-
mascara e denuncia a incompatibilidade entre modernização urbana, 
com seu anseio pela novidade e velocidade, e as culturas e costumes dos 
bairros suburbanos. Nesse afã, o narrador demonstra preferência pela 
linguagem sarcástica, irônica e ferina. Em certa medida, ele transforma 
os problemas acarretados pela urbanização da “Princesinha do Mar” em 
um símbolo da realidade da Cidade Maravilhosa, com destaque para as 
intervenções estatais desastradas na vida diária dos personagens. A voz 
narradora ridiculariza a preocupação descabida das autoridades munici-
pais com questões de muito pouca serventia para a população, mas de 
evidentes benefícios políticos. Como no caso do episódio do Festival do 
Osso, uma competição internacional de cães que exigiu da Prefeitura pro-
vidências enérgicas como a limpeza urgente da lagoa Rodrigo de Frei-
tas. Caso contrário, os cachorros não aguentariam o cheiro da poluição e 
dos peixes mortos. Depois do evento, claro, tudo voltou ao normal e as 
populações dos bairros próximos à Lagoa que suportassem o fedor e as 
doenças decorrentes dessa poluição.1

O problema do relacionamento tumultuoso entre a cidade e seus 
bairros e os personagens dos textos analisados se deve à ameaça que eles 
sentem em relação ao seu “espaço feliz”. Para Bachelard o ser humano 
procura “voltar” a esse espaço feliz que possui “valor de concha”.2 Em 
suma, para os personagens, as recordações de uma São Paulo ou Rio 
de Janeiro oníricas, funcionam como uma “concha” a protegê-los da 

1 ô Copacabana!, p.40.
2 BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Tradução: Antonio de Pádua Danesi. São 

Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 19; 29.
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 realidade da modernização do espaço urbano bairrial. O pensamento pre-
dominante nos textos joãoantonianos considera, portanto, que os efeitos 
do processo modernizador determinam a morte do indivíduo como ser 
social, pois condena cada personagem a viver distante de seus semelhan-
tes, enclausurado, exilado em seu próprio bairro, seja este o centro ou 
qualquer bairro suburbano. Como nos lembra Benjamin, a modernização 
da velha Paris levou Baudelaire a apresentar a capital parisiense como 
uma “ruína antiga”, sendo que, em “O cisne”, o poeta francês expressou 
toda a sua melancolia frente à Paris tradicional, destruída pelas picaretas 
de Haussmann. Ele sentia-se angustiado como a personagem mitológica 
Andrômaca ao ser enviada para o exílio. Nesse sentido, “nas ruínas da 
velha Paris, mas também nas obras das novas avenidas que se abrem, 
revela-se a verdade do moderno como catástrofe e morte”.1

Constatamos, assim, que os bairros de Rio de Janeiro e São Paulo, 
representados na ficção de João Antônio, acabam não cumprindo com 
seus objetivos primordiais de favorecer a socialização de seus persona-
gens, tornando os contatos entre eles um exercício de desconfiança, iso-
lamento e intolerância. Com isso, verificamos que nesse espaço urbano, 
em conformidade com o pensamento de Mumford, acaba sendo gerado 
um “conformismo silencioso” cada vez mais crescente, que segrega e 
deprime as populações ali exiladas.

Em síntese, no universo ficcional de João Antônio, os espaços urba-
nos bairriais paulistanos e cariocas apresentam complexidade e fragmen-
tação física e social tão intensas que lhes permitem, em alguns aspectos, 
resistir aos avanços da modernização. Eis porque, contra todas as expec-
tativas, culturas e costumes aparentemente fadadas ao desaparecimento 
continuam resistindo à modernização urbana. Isto permite que certos 
setores das camadas marginalizadas dos subúrbios, a saber, os malandros 
boêmios, ainda possam sobreviver, embora a duras penas, por conta de 
suas “virações” e pequenas contravenções, sem se integrarem e sucumbi-
rem totalmente ao processo desumanizante da vida das grandes cidades.

5.2 As ruas
Marshall Berman informa que Gogol, no conto “Avenida Nevski”, 

inventa um dos principais gêneros da literatura moderna, isto é, “o 

1 MURICY, Kátia. Os espaços alegóricos de Walter Benjamin. In: MARGATO, Izabel; 
GOMES, Renato Cordeiro (Orgs.). Espécies de espaço: territorialidades, literatura, mídia. 
Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 31.
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romance da rua da cidade, onde ela própria é o herói”.1 No entender de 
Sandra Jatahy Pesavento, a rua é uma “invenção do século XIX”, sendo 
que, a partir dessa época, criou-se todo um imaginário coletivo sobre o 
que seja, de fato, uma rua.2 Ela serve de cenário para a efetivação da 
sociabilidade entre as pessoas que por ela circulam, pois, segundo Gogol, 
os indivíduos, ao transitarem pelas ruas, acabam, mesmo que involunta-
riamente, se expondo como realmente são.3 Segundo as postulações de 
Berman, o escritor russo, mesmo sem perceber, descobriu uma das fina-
lidades menos perceptíveis das ruas, que é permitir às pessoas momentos 
de verdadeira epifania: “a finalidade essencial dessa rua, é a sociabili-
dade: as pessoas ali vão para ver e ser vistas e para comunicar suas visões 
uns aos outros, não por qualquer motivo oculto, ganância ou competição, 
mas como um fim em si mesmo”.4

João Antônio afirmava gostar da rua por causa de seu espetáculo 
humano e rico, movimento, colorido, encantador, surpreendente, pois é 
na rua que as coisas coletivas costumam acontecer.5 Esse coração rueiro 
do escritor se transfere para as ruas de seus personagens, uma vez que 
é nesses espaços urbanos sociais que eles não apenas se deparam com 
manifestações de alegria, amor e solidariedade, mas também com cenas 
de violência, fome, desamparo e desesperança. Tais espaços, além de 
serem palco permanente de conflito, oferecem não somente sexo e prazer, 
como também amor, namoros e flertes. Se por um lado a malandragem 

1 BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 
Tradução: Carlos Felipe Moisés; Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 
1987, p. 188. 

2 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Memória do cotidiano de Porto Alegre. In: CRUz, Claudio 
Celso Alano da. Literatura e cidade moderna: Porto Alegre 1935. EDIPUCRS/Instituto 
Estadual do Livro, 1994, p. 134.

3 É importante lembrar que o escritor João do Rio produziu crônicas jornalísticas que retra-
tavam o espaço das ruas. Em seus textos, o cronista traçava não apenas uma “fisionomia” 
de determinados tipos urbanos marginalizados, como operários, tatuadores, fumadores de 
ópio, coristas, prostitutas, criminosos, bem como o espaço elegante e fútil do dândi. Era um 
apanhado geral da estranha “fauna” que circulava pelas ruas cariocas. João do Rio descrevia 
este espaço público, a rua, como “agasalhadora da miséria. [...] o aplauso dos medíocres, 
dos infelizes, dos miseráveis da arte”. RIO, João do. A alma encantadora das ruas. Belo 
Horizonte: Crisálida, 2007, p. 16.

4 BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 
Tradução: Carlos Felipe Moisés; Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 
1987, p. 188.

5 SILVA, Mylton Severiano da. Paixão de João Antônio. São Paulo: Editora Casa Amarela, 
2005, p. 249-250.

Tese_Camila.indd   193 13/03/2012   13:58:47



194 – O subúrbio na narrativa de João Antônio

impera nas ruas, por outro é nelas que pessoas trabalhadoras e honestas 
garantem seu ganha-pão. As ruas de João Antônio são um espaço onde 
sempre há algo que interessa a alguém, bastando apenas procurar.

A paixão de João Antônio pelas ruas decorre, em parte, da ojeriza 
nutrida em relação à forma artificial e sufocante da vida nas metrópoles. 
Ele inclusive lamenta que esses espaços urbanos sociais tenham perdido 
parte de seu encantamento natural, uma vez que “vivemos hoje metidos 
entre quatro paredes. Apartamento, carro, elevador, escritório. Pouco se 
passeia a pé neste tempo de correria, apertos, violência, e de pavor de 
balas perdidas. A rua já não pode ter alma tão encantadora”.1 Na contra-
mão da desilusão vivenciada por João Antônio com a degradação cres-
cente das ruas e o aumento da violência social, Benjamin registrava que, 
ao transitar pelas ruas, os indivíduos se sentem como se estivessem em 
seus próprios lares, pois estas seriam “a morada do coletivo”. Para o crí-
tico alemão, as ruas são os espaços públicos que mais se assemelham ao 
espaço e ao ambiente que os indivíduos vivenciam em suas casas.2 Isso se 
torna ainda mais radical no caso do  flâneur que, na rua, realmente se sente 
como em sua própria morada:

A rua se torna moradia para o  flâneur que, entre 
as fachadas dos prédios, sente-se em casa tanto 
quanto o burguês entre suas quatro paredes. Para 
ele, os letreiros esmaltados e brilhantes das firmas 
são um adorno de parede tão bom ou melhor que 
a pintura a óleo no salão do burguês; muros são a 
escrivaninha onde apóia o bloco de apontamentos; 
bancas de jornais são suas bibliotecas, e os terra-
ços dos cafés, as sacadas, de onde, após o trabalho, 
observa o ambiente.3

Há que se fazer um pequeno reparo a esta metáfora que Benjamin 
emprega para fazer equivaler as ruas às moradas dos habitantes da cidade 
grande. Talvez algumas pessoas, entre elas o  flâneur, possam sentir-se tão 
à vontade em espaços sociais como são as ruas, mas não devemos esque-
1 SILVA, Mylton Severiano da. Paixão de João Antônio. São Paulo: Editora Casa Amarela, 

2005 p. 249-250.
2 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução: José 

Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 194. Obras 
Escolhidas v. 3.

3 Ibid., p. 35.
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cer que elas, mais cedo ou mais tarde, cansadas de seu “flanar”, acabarão 
voltando para a segurança e o aconchego de suas casas. Porém... que dizer 
das pessoas que, por falta de opção, afetadas pela especulação imobiliá-
ria, essa filha bastarda do processo de modernização das metrópoles, têm 
nas ruas a sua única opção de moradia? Elas realmente considerariam as 
ruas como sua morada?

Se, como assevera Benjamin, o  flâneur se sente em casa quando 
está entre as fachadas dos prédios, deve-se ter em mente que, ao tempo de 
Baudelaire, não importava o quanto se construísse, ainda assim os novos 
prédios não conseguiam receber o grande número de desapropriados, 
disso resultando uma grave crise dos preços de aluguel, que duplicaram.1 
Isso demonstra que a rua também pode ser vista a partir de uma nova 
perspectiva: a daqueles que se veem na contingência de ter de morar na 
rua por obrigação, por falta de opção.

É nas ruas que os personagens de João Antônio se movimen-
tam, vivem, tramam suas “virações”, confrontam outros personagens de 
mesma ou diferente classe social, buscam seus sonhos, fantasiam dias 
melhores ou afogam as mágoas e desilusões que suas vidas marginais lhes 
impingem. As ruas, para os personagens joãoantonianos, se convertem, 
literalmente, na morada desse coletivo boêmio, malandro e “virador” que 
povoa a ficção literária do escritor. Esta morada, porém, diversamente da 
metáfora benjaminiana, nada possui de tranquila e hospitaleira. Pelo con-
trário, as ruas dos malandros boêmios são plenas de perigos, confrontos, 
desilusões e dificuldades de toda espécie. Esses espaços urbanos apresen-
tam uma infinidade de facetas e aspectos que, ao mesmo tempo em que os 
nivela como lugar de malandragem e boêmia, também lhes imprime uma 
dinâmica toda própria que os particulariza e distingue dos demais. Isso 
estimula o personagem Paulinho Perna-Torta a declarar que “nas minhas 
perambulagens aprendi a ver as coisas. Cada rua, cada esquina tem sua 
cara. E cada uma é cada uma, não se repete mais”.2

Um exemplo paradigmático da predileção que João Antônio nutre 
pelas ruas consiste na execração que a voz narrativa de Ô Copacabana! 
faz do que denomina “civilização do quarto-e-sala”, cujo aspecto princi-
pal é a compressão do espaço privativo a tal ponto que o lar das pessoas 
se resume, na maioria das vezes, a um apartamento minúsculo, formando 

1 BOLLE. WILLI. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da história em Walter 
Benjamin. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 1994, p. 97.

2 Paulinho Perna-Torta, p. 109.
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um espaço social privado altamente claustrofóbico. O narrador, indignado 
com as péssimas condições de vida a que são submetidos os moradores 
dos prédios de apartamentos, considera que essa tal “civilização” acaba 
com a espontaneidade e a alegria natural do carioca, as quais se desenvol-
vem mais livremente nas ruas.

Como consequência da especulação imobiliária, porém, nem 
mesmo estes minúsculos apartamentos se encontram ao alcance da maio-
ria dos personagens de João Antônio, que assim moram ou se veem, vez 
por outra, na contingência de ter de viver nas ruas das metrópoles carioca 
e paulistana. Mariazinha Tiro a Esmo, não poucas vezes, se viu obrigada 
a dormir em soleiras de portas. Outro personagem, Paulinho Perna-Torta, 
quando menino, revela ter dormido “de pelo no chão”. O narrador de Ô 
Copacabana! adverte o leitor de que, neste bairro, não é difícil, ao voltar 
para casa, encontrar “à soleira do nosso edifício, nas madrugadas, quando 
nos recolhemos tarde, mais uma turminha sebenda [sic] de três, quatro 
garotos menores de dez anos, dormitando, encolhidos, caquerados, sujos, 
embrulhados ou não em folhas de jornal”.1

Além de se converter em “morada do coletivo boêmio”, as ruas 
adquirem outros significados, dependendo do sentido que o persona-
gem desejar imprimir ao termo “rua”. A linguagem empregada por 
João Antônio na configuração de seu universo ficcional pode, muitas 
vezes, induzir o leitor a um estado de confusão, tendo em vista que 
os narradores, personagens ou personagens-narradores frequentemente 
empregam termos que, possuindo originalmente um sentido, acabam 
sendo adaptados para representar algo totalmente diverso ou análogo 
ao significado original.

Essa alteração do sentido original das palavras é também aplicada 
à própria palavra “rua”, como fica evidente quando Paulinho Perna-Torta 
menciona suas dificuldades de “trabalho”. O personagem, nesse caso, 
não se refere, especificamente, à via pública, mas procura transmitir a 
ideia de um sinônimo ou metáfora, que induza o leitor a pensar no espaço 
da “zona” e na atividade de “viração” que o personagem gerenciava no 
bairro do Bom Retiro. A palavra “rua” passa a significar, para Paulinho 
Perna-Torta, a “zona”, ou melhor, o complexo de cabarés, inferninhos, 
“bocas”, salões de sinuca e “pontos” de apontamento do jogo do bicho, 
cujo “centro” informal consistia naquele “U” formado pelo encontro da 
Rua dos Aimorés com a Alameda Nothmann (ou rua Itaboca).
1 ô Copacabana!, p. 49.
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Esta alteração do sentido original de determinada palavra ocorre 
para, de certa forma, torná-la inteligível apenas no entender de um grupo 
social específico. Quando os malandros alteram as denominações dos 
espaços por onde passam ou onde desenvolvem suas atividades ilícitas, 
sua intenção é criar um código de reconhecimento entre os membros de 
sua classe marginal. Pontua Michel de Certeau que uma das funções dos 
nomes próprios consiste em tornar “habitável ou crível o lugar que ves-
tem com uma palavra”.1

O espaço constituído pela confluência da Rua dos Aimorés e a Ala-
meda Nothmann é recorrentemente mencionado nos contos “Abraçado 
ao meu rancor” e “Paulo Melado...”. No primeiro, menciona-se um “giro 
lá por aquele U, antigamente famoso, que se fazia entre as Ruas Itaboca 
e Aimorés, a fervura da zona do Bom Retiro”.2 A menção ao referido 
espaço é motivado pela intenção de comunicar o leitor sobre o roteiro 
boêmio de quem deseja conhecer a noite paulistana. No segundo, men-
ciona-se a “malandrecagem se mexendo, esguia, magra, que desliza entre 
o U que as duas formam, pois se encontram lá no final — Itaboca e dos 
Aimorés”.3 A intenção, nesse caso específico, é a de informar o leitor 
sobre a forma como o personagem começa sua vida boêmia, frequentando 
salões de sinuca, bares, botecos e prostíbulos naquela região.

Nos textos joãoantonianos, não apenas os espaços urbanos bairriais 
acabam sendo humanizados. Às ruas também são atribuídas, literariamente, 
características próprias de seres humanos. Concentrando o foco de aten-
ção sobre essa “humanização” de espaços urbanos, encontramos menções 
sobre supostos “estados de espírito” desses espaços, que seriam dotados de 
humor ou temperamento. É o que podemos constatar quando a voz narra-
tiva de “Malagueta, Perus e Bacanaço” considera que a rua é “triste”, após 
verificar o aproveitamento dessas vias públicas para a prática da prostitui-
ção de rua, o chamado trottoir, nas ruas e vielas escuras. É como se a rua 
pudesse se ressentir do drama humano e social que nela se desenvolve:

Travessia da Avenida São João, seguimento da 
Avenida Ipiranga. Entraram pela Amador Bueno. 
A rua estreita, escura. [...] Mulheres da hora [...] 

1 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 13. ed. Tradução: Ephraim 
Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p. 186.

2 Abraçado..., p. 72.
3 Paulo Melado..., p. 102.
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encostavam-se às beiradas, mascavam coisas, 
fumavam muito. Ficavam nos cantos, intoxicadas, 
para enfrentar a rua. [...] Quando em quando, um 
casal se formava, ela caminhava à frente, rumo ao 
edifício, a chave na mão, o homem atrás. Intoxica-
das. A Amador Bueno era triste [grifo nosso].1

É justamente nas ruas que servem de espaço para “programas” na 
Lapa-de-Baixo, que se concentra o aspecto mais sombrio e degradante da 
noite paulistana, com suas mulheres decadentes, envelhecidas, maltrata-
das. Aquelas prostitutas que não encontram outra alternativa que não seja 
enfrentar a parada duríssima das ruas é que conferem, de certa forma, o 
clima de decadência, moral, física e espiritual das ruas de meretrício des-
critas por João Antônio. Em determinado momento da epopeia malandra de 
“Malagueta, Perus e Bacanaço”, entrou, em um salão de sinuca, uma negra 
“lambuzada de pintura”. “escanzelada, corpo ruim, os peitos eram uma 
tábua. Daquelas mulheres que ficam nas virações tristes da Lapa-de-baixo; 
às vezes, de encontro às árvores e aos muros nos escuros das ruelas. Aquela 
devia passar dias sem comer — o rosto chupado, os cambitos”.2

Em outro momento, a voz narradora de “Abraçado ao meu rancor” 
constata, em um misto de espanto e indignação, as mudanças drásticas 
ocorridas na ocupação do espaço urbano social conhecido como Largo do 
Correio. Nos tempos de infância do narrador, o Largo era um lugar distinto, 
familiar, mas acabou por se tornar reduto de “viradores”, de pedintes, deso-
cupados e, especialmente, de prostitutas fazendo ponto já pela manhã. Ao 
referir-se ao Largo, o narrador age como se este fosse um personagem:

Mudou, decaiu, enfeiou trocando de cor e de povo 
o Largo do Correio. Ficou sendo dos malvestidos, 
descorados, mulherio fazendo a vida à luz do sol 
e vendedores chués. Da molecadinha esfarrapada 
e miudamente pedinte, insistindo. Dos bancos de 
desocupados e tristes. [...] Viração de mulheres às 
dez e meia da manhã. [...] Mas o mulherio maldor-
mido, inchado de sono e empetecado de pintura, 
está de pé contra uma parede. Pouco circula, os 
olhos na rua e na polícia. [...] Impossível imaginar, 

1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 128-129.
2 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 110.
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há alguns anos, que veria a putaria fuleira chegar 
ao Largo do Correio. E na luz da manhã. 1

É pertinente pontuar, sobre as ruas, que degradação e moderniza-
ção coexistem em um mesmo espaço urbano. A obra de Baudelaire lança 
luz sobre aquilo que a sociedade aristocrática gostaria de manter oculto 
e distante dos olhos: os detritos, a miséria, o feio, o disforme e o enorme 
contingente de miseráveis que, com a execução das grandes obras urba-
nas, emergiram à superfície da sociedade parisiense. Nesse sentido, os 
bulevares podem ser vistos como uma das marcas do nascimento desta 
reformulação arquitetônica, trazendo à luz do dia todo o opróbrio antes 
restrito às ruas dos bairros pobres. As reformas permitiram aos antigos 
moradores afastarem-se de suas vizinhanças arruinadas, para descobrir, 
pela primeira vez em suas vidas, “como era o resto da cidade e como era 
a outra espécie de vida que aí existia”.2

A “família de olhos” de Baudelaire podia, enfim, se expor sob as 
luzes da cidade moderna e provocar, em quem a observava, sentimentos 
de desprezo ou admiração, compaixão ou escárnio. Beatriz Sarlo con-
firma a característica do espaço urbano público de permitir acesso a todos 
que nele desejarem penetrar, uma vez que a rua passou a ser, realmente, 
um lugar público.3

Vale ressaltar que os narradores de João Antônio procuram mos-
trar que essa ocupação dos espaços públicos por camadas sociais diver-
sas nada tem de pacífica, muito pelo contrário. O mais disputado desses 
espaços urbanos, ou seja, a rua, costuma ser definido, lapidarmente, como 
“local de conflito”. Segundo o narrador de “Merdunchos”, “rua hoje é 
um fato conflitante, é um elemento de desgosto, o cara sai de casa, pisou 
na rua, pumba! Conflito. Conflito, você está na área de conflito, se cuide, 
salve-se quem puder! Então, a sinuca era uma ilha dentro dessa área de 
conflito [...].4 Da mesma forma, também as ruas paulistanas são aponta-
das pelo narrador de “Abraçado ao meu rancor” como espaço de conflito 

1 Abraçado..., p. 86-87.
2 BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 

Tradução: Carlos Felipe Moisés; Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 
1987, p.148-149.

3 SARLO, Beatriz. Modernidad y mezcla cultural. El caso de Buenos Aires. In: BELLUzzO, 
Ana Maria de Moraes (Org.) Modernidade: vanguardas artísticas na América Latina. São 
Paulo: Memorial; UNESP, 1990, p. 37.

4 Merdunchos, p. 58.
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entre carros e pedestres e entre as pessoas: “tráfego congestiona, arrepia, 
esbafore e desnorteia gente aos encontrões nas calçadas, rumo aos minho-
cões, freadas metendo medo e susto neste local de conflito, também cha-
mado rua”.1 Sobre isso, comenta Sarlo que “la ciudad moderna és siempre 
heterogénea porque se define como espacio público: la calle és el lugar, 
entre otros, donde diferentes grupos sociales realizam suas batallas de 
ocupación simbólica”.2 Resumindo, as ruas da produção ficcional de João 
Antônio, ao serem alvo de disputa de ocupação por grupos ou diferentes 
classes sociais, acabam tornando-se campos de batalha, simbólicos ou 
reais, pelo direito de sua ocupação.

Esse conflito pela ocupação dos espaços urbanos ocorre, principal-
mente, entre os personagens malandros boêmios. Na Boca do Lixo, mais 
especificamente na Rua dos Aimorés, o personagem Paulinho Perna-Torta 
presencia o sangrento conflito em que as forças policiais “fecham” a zona, 
matando muita gente, especialmente prostitutas. É na rua, também, em 
tiroteio motivado pela disputa de dois “braseiros” da rua dos Gusmões, 
que Paulinho Perna-Torta mata o cafetão Mandureba. O espaço rua, aliás, 
é onde mais situações de enfrentamento se verificam. Na rua, Mariazi-
nha Tiro a Esmo presencia um dono de birosca matar a facadas a própria 
mulher e o amante dela, que estupidamente passaram na frente do estabe-
lecimento provocando o marido. Em “Lapa acordada para morrer” somos 
informados que, nos idos de 1953, um leão-de-chácara, Nelson Naval, 
foi “apagado” na Rua Álvaro Alvim. Antes ainda, em 1938, outro “leão”, 
Meia-noite, foi assassinado em frente ao Cabaré Brasil Dourado.

Entretanto, na ficção literária de João Antônio, se a rua é reconhe-
cidamente um espaço em que se verifica o conflito, o choque de classes e 
interesses pessoais, ela também é vista como espaço ideal para se cultivar 
o sonho, a fantasia e a alegria de viver, bem como para o entorpecimento 
e a solidão. Em “Frio”, o personagem Nego leva até o ferro-velho um 
embrulho para entregar a seu mentor e protetor Paraná. Ele aproveita a 
ida para, enquanto cruza as ruas desertas e geladas, sonhar de olhos aber-
tos com as coisas boas de que desfruta quando vai à Rua João Teodoro, 
como a convivência com a menina Lúcia, o leite quente que bebe lá às 
tardes e as piadas de seu Aluísio, o padeiro daquela rua. Em “Joãozinho 
da Babilônia”, é pelas ruas e areias das praias de Copacabana que o narra-
dor perambula, incerto e perdido, tentando absorver o golpe terrível que 
1 Abraçado..., p. 94.
2 SARLO, Beatriz. Modernidad y mezcla cultural... op. cit., p. 38.
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sentiu ao tomar conhecimento do assassinato de Guiomar pelo ciumento 
Batistão e alcançar algum entorpecimento dos sentimentos e recordações 
que amarguram seu coração dilacerado pela falta da amante. Em “Pauli-
nho Perna-Torta”, talvez o conto mais emblemático no que diz respeito à 
rua, o protagonista pedala através de quarteirões e mais quarteirões dos 
bairros de São Paulo, em um misto de alegria de viver, fantasia e entorpe-
cimento, com o sol queimando-lhe as costas, dando-lhe a certeza animal 
de estar vivo, embriagado pela velocidade com que corta as ruas:

Atravesso essas ruas de peito aberto, rasgando 
bairros inteirinhos, numa chispa, que vou largando 
tudo para trás — homens, casas, ruas. Esse vento 
na cara... [...] Rasgo dois-três quarteirões voando, 
ganho o largo, pego a esquerda, tiro uma fina 
depressinha entre o carrinho amarelo do sorveteiro 
e a ilha, já vejo o estádio com suas bandeiras, seus 
refletores. A imponência dos portões. Já é asfalto 
livre, calmo, para eu gozar. Agora, vou brincar com 
minha magricela.1

O personagem Paulinho Perna-Torta, durante o período de tempo 
em que se dedica exclusivamente a seu passatempo preferido, pedalando 
sua bicicleta com liberdade e alegria, parece ver a si mesmo como possui-
dor daqueles espaços urbanos físicos, daquelas ruas calorentas, tortuosas 
e desafiadoras. Essas fantasias de poder e posse podem ser explicadas 
pela interpretação que Bachelard faz dos valores imaginados que são atri-
buídos aos espaços vividos.

Ao seu valor de proteção, que pode ser positivo, 
ligam-se também valores imaginados, e que logo se 
tornam dominantes. O espaço percebido pela ima-
ginação [...] É um espaço vivido. E vivido não em 
sua positividade, mas com todas as parcialidades da 
imaginação. Em especial, quase sempre ele atrai. 
Concentra o ser no interior dos limites que prote-
gem. No reino das imagens, o jogo entre o exterior 
e a intimidade não é um jogo equilibrado.2

1 Paulinho Perna-Torta, p. 113; 122.
2 BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Tradução: Antonio de Pádua Danesi. São 

Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 19.
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Nesse contexto, o personagem Paulinho Perna-Torta atribui ao 
espaço das ruas por onde pedala um sentido de proteção, refúgio e segurança 
que, normalmente, as ruas não possuem, muito menos aquelas dotadas de 
tráfego pesado. Nesse momento, em que devora as ruas com sua bicicleta, 
“flanando” em alta velocidade, ele sente como se imprimisse sua marca 
nelas, delimitando-as como se fossem sua casa, seu castelo, sua concha.

Em “Afinação da arte...”, o narrador-personagem modifica a função 
original das ruas e calçadas da metrópole paulistana, transformando-as 
em um campo, tablado ou quadra de esportes destinados a melhorar sua 
técnica. O narrador leva seu passatempo tão a sério que declara, enlevado: 
“É preciso sentir a beleza de uma tampinha na noite, estirada na calçada. 
Sem o que, impossível entender o meu trabalho”.1 O narrador se apro-
veita do fato de voltar para casa de madrugada para reservar as ruas como 
espaço físico exclusivo para seu estranho hobby, o qual lhe permite viver 
menos tristemente sua vida de solidão e melancolia.

Podemos estabelecer alguns aspectos importantes nos textos de João 
Antônio em relação à representação das ruas. Primeiro, elas se revelam 
como fator de disputa por parte das diversas classes e grupos sociais que 
habitam as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. Ao procurarem os espaços 
urbanos para concretizar suas atividades específicas, que visam promover a 
interação e fortalecimento dos laços comuns, essas classes e grupos sociais 
acabam entrando em conflito com outras camadas sociais que necessitam 
do mesmo espaço para fins iguais ou muito semelhantes. Segundo Zygmunt 
Bauman, as ruas servem, na literatura joãoantoniana, como substitutos para 
as antigas ágoras, as praças gregas onde os cidadãos se reuniam para deba-
ter os assuntos da pólis.2 Entretanto, as diferenças entre o número de habi-
tantes de cidades antigas e modernas simplesmente tornam impossível uma 
reunião social de cunho semelhante às do passado.

A insuficiência de espaços urbanos adequados para abrigar reuni-
ões sociais de grande porte é uma das principais razões que conduz ao 
confronto entre grupos e classes diversos. Em algumas ocasiões, porém, 
certos tipos de arranjos e “acordos” não verbais permitem que um mesmo 
espaço físico possa servir a classes diferentes quando estas decidem usá-lo 
em tempos diferentes, como visto no caso da Praça Serzedelo Correa, ou 
Praça dos Paraíbas. Todavia, quando os acordos e ajustes falham o con-
flito é questão de tempo e oportunidade.

1 Afinação da arte..., p. 25.
2 BAUMAN, zygmunt. globalização: as conseqüências humanas. Tradução: Marcus Pen-

chel. Rio de Janeiro: zahar, 1999, p. 53-54.
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Outro fator relevante da ocupação das ruas é a inevitável convi-
vência forçada a que os personagens, a contragosto, se veem submetidos. 
Essa convivência, representada, principalmente, pelas multidões que se 
acotovelam nas ruas das metrópoles carioca e paulistana, produz, tam-
bém, momentos de epifania, que colocam em xeque os valores e paradig-
mas de cada indivíduo.

Isso tudo revela que as ruas joãoantonianas não se mostram com-
pletamente adequadas para promover a interação social entre os perso-
nagens. O escritor retrata em seus textos um Rio de Janeiro e uma São 
Paulo bem diferentes da imagem que suas elites tentam passar ao mundo: 
a de cidades de ruas ordeiras e modernas, despidas de miséria, confrontos, 
 feiúra e abandono. Essas cidades aparentemente sem males são confron-
tadas e desmascaradas pela ficção denunciatória do contista, que reproduz 
ruas e cidades onde se multiplicam os problemas e males que a elite tenta, 
em vão, esconder. A leitura que João Antônio faz das duas capitais se pauta 
pela resistência ao desaparecimento dos referenciais que as tornam possí-
veis, isto é, a cultura e os costumes dos subúrbios das duas metrópoles.

Em suma, o escritor paulistano parece se ressentir da rua porque 
esse espaço urbano, filho distante do ágora grego, foi transmutado pelo 
processo de urbanização, tornando-se um local mais adequado ao cres-
cimento e fortalecimento da violência e da intolerância. A rua, que em 
tempos mais remotos era espaço para a alegria, o amor e a fraternidade, 
passou a ser um antro de vagabundagem, “viração”, prostituição, onde a 
palavra de ordem parece ser “salve-se quem puder!” Eis aí, talvez, a mais 
lastimável realidade denunciada por João Antônio que, com um olho 
saudoso no passado e outro, lacrimoso, no futuro, descreve um tempo 
presente nada agradável.

5.3 Botequins e salões de sinuca
João Antônio, se por um lado nunca deixou de cultivar em sua 

prosa ficcional um “espírito rueiro”, por outro, desde sua adolescência, 
sempre se sentiu enamorado e seduzido pelo mistério e a magia da noite, 
com seus cantos escuros e seus jogos de luzes e sombras. Ele mesmo con-
fessou que “a rua e a noite o prenderam por magia, exuberância, mistério, 
alma”. Os ambientes fechados, especialmente os boêmios, o atraiam, por 
estes lhe darem prazer físico e estético.1

1 SILVA, Mylton Severiano da. Paixão de João Antônio. São Paulo: Editora Casa Amarela, 
2005, p. 249-250.
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Nos ambientes descritos nas narrativas ocorrem situações de socia-
lização e interação entre os personagens, pois ali se desenvolve o obje-
tivo maior da malandragem, que é a exploração dos chamados “otários”. 
Nesse meio correm soltas a enganação, a trapaça, o “marmelo” e muitos 
“conluios” e acordos são acertados na calada das madrugadas paulistanas 
e cariocas. É no interior dos botequins ou salões de sinuca do centro e 
subúrbios de Rio de Janeiro e São Paulo que a maior parte das “virações” 
dos malandros é posta em prática. Esse espaço é considerado por João 
Antônio como importante ponto de reunião daquela classe social indefi-
nida conhecida como “merdunchos”, ou seja, aquelas pessoas que vivem 
à margem da sociedade, sem profissão definida, moradia condizente ou 
perspectiva de futuro. Essa “classe” se choca, constantemente, com os 
representantes das classes média baixa e trabalhadora, pois tenta extrair 
deles o sustento para seu modo de vida informal.

A “projeção” de Baudelaire, da calçada para a sarjeta, descrita no 
poema em prosa “A perda do halo”, permite-lhe postar-se ao lado dos 
deserdados, mendigos, prostitutas, criminosos, jogadores, trapeiros e 
vagabundos, que se encontram mais próximos do lúmpen e da boêmia do 
que do mundo do trabalho. Afinal, ao nível da rua, da sarjeta, as pessoas 
se veem forçadas a esquecer suas próprias identidades enquanto lutam 
pura e simplesmente por sua sobrevivência.1 Esta postura de Baudelaire 
em favor dos deserdados se deve ao fato dele se encontrar “insistente e 
autoconscientemente orientado para os desafios reais de sua época — a 
experiência das grandes cidades, as implicações da ascendência burguesa, 
a difusão da democracia, a promessa e a ameaça da revolução”.2 É essa 
consciência sociopolítica que faz com que o poeta declare que esta classe 
marginalizada, vista comumente como a escória da sociedade, é composta 
pelos verdadeiros “heróis” ou “sujeitos da modernité”, pois conseguem 
sobreviver mesmo tendo de lutar contra o impacto da segregação causada 
pela urbanização moderna.

É em um contexto bem semelhante ao esposado por Baudelaire que 
João Antônio constrói seus personagens, principalmente os que gravitam 
na esfera da sinuca. São estes personagens que, segundo Candido, tentam 

1 BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 
Tradução: Carlos Felipe Moisés; Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 
1987, p. 153.

2 SEIGEL, Jerrold. Paris boêmia: cultura, política e os limites da vida burguesa: 1830-1930. 
Tradução: Magda Lopes. Porto Alegre: L&PM, 1992, p. 101.

Tese_Camila.indd   204 13/03/2012   13:58:48



O subúrbio na narrativa de João Antônio – 205

contornar o estado de miséria em que vivem por meio do uso das “artes 
da malandragem”, essa imitação grotesca do mundo patético e opressor 
do trabalho. Acrescenta o crítico literário que, no universo do contista, 
tudo conspira para nos introduzir em uma atmosfera própria de seus tex-
tos, a qual encerra em si “a magia das mesas de bilhar, a movimentação 
no espaço onde o vício se acomoda e a sobrevivência depende de uma lei 
espúria do mais apto”.1

As características físicas dos botequins são descritas nas narrativas 
de João Antônio com cores fortes e sem retoques, mostrando toda a sua 
decadência e falta de higiene. É o que se nota no caso do Bar do Porco, 
localizado na rua dos Gusmões, onde o personagem Joãozinho da Babi-
lônia ia comer um prato feito, um “sortido, muito, muito sem-vergonha”. 
Informa-nos o próprio personagem que: “o Bar do Porco era velho e 
fedia; era um muquinfo de um português lá onde, por uns mangos fulei-
ros, a gente matava a fome, engolindo uma gororoba ruim, preta”.2 O 
clima no interior do “muquinfo” também não era nada agradável, pois as 
prostitutas faziam gritaria e bagunça, enquanto bebiam e “folgavam” com 
seus clientes “otários”.

Outro espaço decadente, o Bar-Sinuca Paulistinha, aparece em 
“Meninão do caixote” como “um prédio velho da Lapa-de-baixo, imundo, 
descorado, junto aos trilhos do bonde. À entrada ficavam tipos vadios, de 
ordinário discutindo jogo, futebol e pernas que passavam.”3 Outro boteco, 
localizado na Barra Funda, mas cujo nome não nos é revelado, aparece em 
“Malagueta, Perus e Bacanaço” e “era um, duma fileira de botecos. Peque-
nino, imundo, mais escuro e descorado, àquela hora, à zoeira das moscas”.4 
Ali, os três malandros, após conseguirem escapar de uma confusão no 
salão Joana d’Arc, resolvem parar para decidir o que fazer a seguir.

Embora sujos, velhos, desgastados, “caquerados”, os botecos de 
São Paulo e Rio de Janeiro cumprem funções muito importantes na ficção 
de João Antônio. Uma delas é a de ser ponto de encontro da malandra-
gem boêmia e de toda a “fauna” que vive e prolifera na noite. Assim, um 
boteco paulistano de muito prestígio era o Jeca, postado na esquina da 
Avenida Ipiranga com a São João. Relata a voz narradora de “Malagueta, 

1 CANDIDO, Antonio. A noite enxovalhada. In: ANTôNIO, João. Malagueta, Perus e Baca-
naço. 4. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2009, p. 10.

2 Joãozinho da Babilônia, p. 105.
3 Meninão do caixote, p. 87.
4 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 120.
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Perus e Bacanaço” que “faziam roda à porta do Jeca, boteco da concen-
tração maior de toda a malandragem, à esquina da Ipiranga, fecha-nunca, 
boca do inferno, olho aceso por toda a madrugada”.1 Outro espaço que 
servia de ponto de encontro da malandragem era o muquinfo explorado 
por Laércio Arrudão. Era ali que “os vadios das curriolas, os trouxas das 
ruas, os tiras das rondas, as minas, as caftinas, os invertidos, as empre-
gadas da zona e os malandros encostavam o umbigo no balcão pedindo 
coisas, balangando seus corpos e queimando o pé nas bebidas”.2

Sobre o Botequim Ponto Chic, o leitor de “Abraçado ao meu 
rancor” fica sabendo que a freguesia deste ponto de encontro boêmio 
não “tem mais artistas e nomes consagrados do turfe, da vida comer-
cial, do teatro, circo, rádio, jornal. Antes juntava, fazia agitação. Gente 
anônima, agora”.3

Além de ponto de reunião das “curriolas”, os botequins suburba-
nos desempenham outra função, já quase desaparecida, no entender do 
narrador de “Abraçado ao meu rancor”, que é a de servir como local de 
encontro e formação das rodas de samba de origem, ou seja, aquele samba 
“puro” que fez a glória de músicos como Noel Rosa, Pixinguinha e Car-
tola. Um samba bem diferente daquele da época de João Antônio, sendo 
composto, agora, para fins comerciais e especialmente “para turista ver”. 
O narrador explica que foi nas rodas de botequim que Germano Matias, 
sambista bom e das antigas, driblava “elegante, fino na batida da lata de 
graxa, na roda, lá no Largo da Concórdia, no Bar do Justo, onde a gente 
bebia cachaça e tirava gosto com lingüiça, camarão ou rã, carne-seca ou 
carne de cobra assada, que aprendemos a comer com os japoneses chega-
dos da lavoura”.4 Mas acrescenta, melancólico, que hoje seus “olhos não 
encontrariam mais, à porta do botequim apertado, sujo da esquina, Ger-
mano que fazia ponto àquela hora, antes do lusco-fusco. Chapéu pequeno, 
branco e malandrecado na cabeça de sarará”.5

A função dos botequins como espaço para compor músicas é 
confirmado pelo próprio Noel Rosa, ao falar de seu samba intitulado 
“Com motivo, a bossa não falha”. Explica o sambista que, ao sair 
de uma festa, parou em um bar onde, após alguns tragos, começou a 

1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 126.
2 Paulinho Perna-Torta, p. 111.
3 Abraçado..., p. 91.
4 Abraçado..., p. 116.
5 Ibid., p. 89.
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“ cantar baixinho. Sem dúvida, foi fácil fazer esse samba. Havia um 
motivo e a bossa não falhou”.1

Os botecos também funcionam como local para a prática de uma 
atividade altamente odiada no mundo da boêmia: a alcaguetagem. Nesses 
“muquinfos”, assim como nos salões de sinuca, muitos “dedos-duros” ficam 
à espreita, como quem não quer nada, somente prestando atenção nas con-
versas dos frequentadores, como forma de captar palavras ou frases soltas em 
meio a uma conversa informal, que indiquem um crime cometido ou em fase 
de planejamento. Então, rápidos, procuram o policial para o qual trabalham e 
“entregam o serviço”, para receber seu pagamento. Estes personagens, con-
siderados a escória da malandragem, correm grandes riscos, pois a sentença 
da “curriola”, quando descoberto um cagueta, é sempre a morte. O persona-
gem José, vulgo zé Peteleco, zé Vesgo ou Carioca, do conto “Dedo-duro”, 
narra um de seus momentos de triunfo nessa atividade maldita:

Nessas umas e outras, pilhei nos fundos da Boca 
do Afonso, depois das mesas de bilhar, no quarto 
onde corre enrustido o jogo de ronda, rola o dadi-
nho e ferve o carteado. — Tição patolou um japa em 
duzentos barões. Só no crepe, ontem à noite perdeu 
oitenta pedros. Nenhuma hesitação e no que me che-
guei para o rato, endedei. [...] Negócio era com Tiça 
mesmo. O paca tava gordo e ainda não queimara nem 
metade da grana do afano. Entortei. Entreguei o mão 
leve ao canusca, que trabalho teve bem pouco. Deu 
voz de prisão ao vagau, lá dormindo no hoteleco, 
pegado a um inferninho, o Perfume de Gardênia.2

João Antônio, por meio da “voz” de seus personagens, denuncia 
a depreciação e decadência que botequins suburbanos vinham sofrendo 
devido ao processo de modernização urbana. Eles se encontravam em 
estado de franca agonia, pressionados pela ânsia padronizadora e higieni-
zadora da urbanização moderna.

Comer é em solidão, pesado, sem conversa, num 
poleiro a que chamam tamborete. [...] O botequim 
agoniza, já não se gosta de vender cachaça pura. 

1 ANTôNIO, João. Noel Rosa: seleção de textos, notas, estudos biográfico, histórico e crítico 
e exercícios. São Paulo: Abril Educação, 1982, p. 96.

2 Dedo-duro, p. 136.
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Causa estranheza e encabula. Envergonha. Falando 
claro, cada vez se sabe menos o que é um botequim 
nesta terra. [...] Lanchonetaram os botequins de 
mesinhas e cadeiras; pasteurizaram os restauran-
tes sórdidos do Centro e as cantinas do Brás, mas 
restaurante que se prezava era de paredes sujas, 
velhas! Plastificaram as toalhas, os jarros, as flores; 
niquelaram as pastelarias dos japoneses, meteram 
tamboretes nos restaurantes dos árabes. Formica-
ram as mesas e os balcões.1

O narrador de “Merdunchos”, assim como o de “Abraçado ao meu 
rancor”, denuncia o desaparecimento dos botequins. Assim sendo, estes 
espaços boêmios ou estão desaparecendo completamente ou deturpando 
suas características originais, tornando-se mais parecidos com farmácias 
que com botequins.

O desaparecimento do botequim no Rio é um fato 
sensacional sobre o qual a grande imprensa se 
omite, bem comportada e farisaica, no fundo bem 
distante de qualquer expressão de vida popular 
carioca. Ou você bebe de pé, ou o botequim do Rio 
de hoje é uma farmácia, é um negócio com mesa de 
fórmica, embelecos de acrílico e tal. Acabou aquele 
negócio de você poder sentar para tomar o café da 
manhã. Acaba o botequim e acaba aquilo de você 
tomar uma cerveja a qualquer hora da noite. Não 
tem botequim aberto.2

Alguns botequins, todavia, ainda teimam em permanecer abertos, 
tentando, inutilmente, resgatar os tempos de glória e prestígio deste tipo de 
estabelecimento comercial. Um deles é o botequim Ponto Chic, que segundo 
o narrador de “Abraçado ao meu rancor” foi o responsável pela invenção do 
“bauru”, que ele, rapaz sem muitos recursos, comia quietamente.3

Ao comentar sobre a decadência dos botequins, o narrador de 
“Paulo Melado...” lamenta que este espaço se encontre em vias de desa-
parecer, tendo em vista que sempre serviu como um local de aprendi-

1 Abraçado..., p. 101; 103.
2 Merdunchos, p. 58.
3 Abraçado..., p. 90.
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zado para os aspirantes a boêmio. Segundo ele, “se a rua é escola, o 
botequim é universidade”. Ao afirmar que o botequim seria a universi-
dade da vida e, portanto, da malandragem, o narrador se baseia no fato 
de, neste tipo de espaço, o indivíduo poder ser “escolado” em práticas 
como a ingestão de bebidas alcoólicas, drogas, cigarro e frequência a 
mulheres da vida. Por isso, ele confidencia: “onze e meia da noite. Vou 
ficar ali no bar do Tico até uma da manhã, jogar sinuca, falar de mulher, 
campanar coisas, chavecos, ouvir os mais velhos. De cedo, sacado, 
aprendi — ouvir os veteranos”.1

A mais importante das funções dos botequins, porém, é abrigar 
outro espaço de fundamental importância no universo boêmio: o salão 
de sinuca. Muitos botecos do centro e dos subúrbios compartilham suas 
instalações com salões de sinuca. Em “Visita”, o narrador menciona a 
coexistência do salão de sinuca com o Bar e Café Colombo: “No fundo 
havia sinuca. Pedi café, me fui encostando. Uns me reconheceram”.2 O 
protagonista de “Meninão do caixote”, por sua vez, descreve o Bar-Sinuca 
Paulistinha: “a entrada era de um bar como os outros. Depois o balcão, a 
prateleira de frutas, as cortinas. Depois das cortinas, a boca do inferno ou 
bigorna, gramado, campo, salão... isso era o Paulistinha”.3

É possível perceber, no episódio acima, que há certa gradação do 
espaço no Paulistinha, à medida que o cliente entra no estabelecimento. 
Primeiro, uma entrada comum de bar, a cuja porta ficava o tipo corri-
queiro que frequenta tais locais. Depois, o balcão, onde os fregueses se 
achegam para “queimar o pé nas bebidas”. Na sequência, como que para 
tentar, ainda uma última vez, disfarçar a real função do espaço, uma sin-
gela prateleira de frutas. Por fim, a última e tênue barreira: cortinas que 
funcionam como portal para sair do mundo normal e cair na “boca do 
inferno”: o salão de sinuca. 

Esta “deturpação” da prática de determinados espaços, como 
ocorre com os bares, cuja função natural é servir de local para que pessoas 
tenham acesso a bebidas alcoólicas e, no máximo, um tira-gosto, mas que, 
no fim, acabam servindo como “fachada” para atividades ilícitas, como 
jogos de carteado, bilhar e de dados, também pode ser percebido de um 
ponto de vista simbólico. Exemplo disso nos é fornecido pela apreciação 
que Candido faz do botequim descrito em L’Assommoir, de zola.
1 Paulo Melado..., p. 102.
2 Visita, p. 77.
3 Meninão do caixote, p. 87.
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De outro lado, o botequim é em princípio um lugar 
de divertimento e alegria, mas não aqui, onde acaba 
homólogo da morte, equivalendo ao matadouro. Este 
(abattoir) é o local onde se abatem os bois com a mar-
reta (assommoir); e assommoir, em sentido figurado, 
é onde à força de beber os homens são abatidos pelo 
vício do álcool. [...] Aqui também a homofonia des-
venda um liame sutil entre os dois termos, na medida 
em que o sentido próprio transita para o figurado.1

Não por acaso, os salões de sinuca acabam sendo referenciados, sim-
bolicamente, por apelidos que remetem o pensamento à dura realidade de 
quem ali se aventura em busca de ganho fácil: “bigorna”, “boca do inferno”, 
“gramado” ou “muquinfo”. Podemos dizer que, de certa forma, nesses espa-
ços, mistos de bar e sinuca, os homens também acabam sendo “abatidos”, 
seja pela ingestão de álcool, seja pelo vício degradante do “joguinho”.

Se a decadência dos botequins e salões de sinuca é importante para 
as narrativas em foco, também é de suma importância a interação social 
entre os personagens que os frequentam. No salão de sinuca Paratodos, por 
exemplo, ocorre uma distorção da prática desse espaço, pois além da prá-
tica do bilhar, ele também se apresenta como campo de ação para a explo-
ração que elementos corruptos da polícia exercem sobre os malandros da 
sinuca. Nas madrugadas desse bar e salão de sinuca, Silveirinha, um poli-
cial corrupto, fazia ponto ali. Quando aparecia algum malandro desconhe-
cido, cuja cara o tira ignorava, ele “ia ao ataque, exigia com firmeza. Fácil, 
fácil. Era o comum das noites e o homem da caixa apenas olhava. Assim 
era o natural”.2 Embora Silveirinha, ao achacar os jogadores, deturpe o 
real sentido da existência dos salões de sinuca, na maioria das vezes é o 
“joguinho” que domina esses cenários. A face real deste joguinho fica evi-
dente na descrição do “jogo de vida” no salão Joana d’Arc, onde a disputa 
ocorre sem tréguas, remorso ou piedade, com cada homem defendendo 
seus próprios interesses, sem dar chance ao adversário.

Fervia no Joana d’Arc o jogo triste de vida. [...] O 
joguinho vai correndo como coisinha encrencada, 
pequenina e demorada. Gente sai e entra gente. O 

1 CANDIDO, Antonio. Degradação do espaço. In: ______. O Discurso e a cidade. São Paulo: 
Duas Cidades, 1993, p. 59.

2 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 131-133.
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bolo crescendo, o jogo ficando safado. Fica porco, 
fica sujo como pau de galinheiro. Um homem que-
bra o outro comendo-o pela perna, correndo por 
dentro dele. Um bolo de vida fica grande para só 
um homem comer.1

O espaço dos salões de sinuca parece possuir algum elemento 
indefinível que enfeitiça, deslumbra e captura a vida e a alma de muitos 
personagens que se aventuram a frequentá-lo. Sobre este “elemento inde-
finível” Benjamin assevera que “o jogador parte do princípio do ganho 
— isso é o óbvio. Seu empenho em vencer e ganhar dinheiro não poderá 
ser considerado como um desejo no verdadeiro sentido do termo. Talvez 
esteja imbuído de avidez, de uma determinação obscura”.2 A descrição 
que João Antônio faz de seus “merdunchos” vai ao encontro das conside-
rações de Benjamin, tendo em vista que esse grupo social marginalizado 
não é motivado apenas pelo desejo de ganhar dinheiro, mas, principal-
mente, pela busca da própria sobrevivência. A “determinação obscura” 
de Benjamin, que na verdade se resume à emoção do jogo, no caso do 
jogador de sinuca é simplesmente a fome, pois ele se preocupa primeiro 
em garantir o dinheiro do almoço de amanhã, só depois buscando o lucro. 
O narrador de “Merdunchos” elucida:

Agora, a gravidade da sinuca está aí: nem no diver-
timento, nem no campo lúdico esses caras têm 
assim o direito do divertimento, porque até isso pra 
eles é uma transação patética, é um palco dramá-
tico, é um xaveco do dia de amanhã, entende? O 
camarada quando está jogando 50 cruzeiros numa 
partida de sinuca, ou 20, ou 10, está é jogando o 
dinheiro da xepa de amanhã, do ragu, da comida. É 
a sobrevivência dele.3

Entretanto, se a maioria dos personagens que vivem na sinuca é 
motivada pela necessidade, há alguns que não são obrigados a conviver com 
este mundo sórdido e egoísta, mas o fazem assim mesmo. O  personagem 

1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 111-112.
2 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução: 

José Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 128. 
Obras Escolhidas v. 3.

3 Merdunchos, p. 54.
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Lima, policial aposentado que mora em Água Branca, bairro de classe 
média, passa seus dias e noites no salão de sinuca Joana d’Arc. Ali, ele 
joga e narra histórias sobre os perigos para quem decide viver plenamente 
a vida na sinuca. São histórias sobre antigos “cobras” do taco que não 
conseguiram conviver com o sucesso e acabaram definhando, até mesmo 
enlouquecendo, devido ao abuso de drogas e álcool. Lima, apesar de falar 
mal dessa vida, não se afasta desse meio ambiente, sendo, na verdade, um 
prisioneiro do joguinho. O inspetor Lima era “desses tipos encabuladores 
que ficavam entre os malandros e são o quê? Viradores, curiosos? [...] Mas 
não se afastava do joguinho do Joana d’Arc. Era um prisioneiro”.1

Outro que não joga por preocupação com a fome é Meninão do 
caixote. O próprio personagem explica: “contudo, na sinuca eu trazia uma 
coisa comigo. Mais jogasse o parceirinho, mais eu jogaria. Uma vontade, 
desesperada me crescia, me tomava por inteiro e eu me aferrava. Jogava 
o jogo. Suor, apertava os beiços e me atirava”.2 Meninão, assim como 
Lima, não tinha necessidade da sinuca para sobreviver. Morava com os 
pais e ainda frequentava a escola. Ele até reclamava de ficar com uma 
parte muito pequena do dinheiro que ganhava, pois metade de tudo ia 
para seu patrão, Vitorino, além das “estias” ao adversário derrotado e à 
assistência. No jogo de revanche com Tiririca, percebemos ser a vaidade 
a real motivação do personagem Meninão.

Tiririca. A conversa já mudou. O malandro em São 
Paulo, querendo jogo comigo, aquilo me envaide-
cia... Tiririca me procurando. [...] Puxei o caixote, 
ajeitei, giz no taco, bastante giz, giz americano, 
do bom. E saí pela bola cinco! Uma saída maluca, 
Vitorino reprovou. Mas o cinco caiu. Vitorino sus-
pirou: — que bola! A curriola se assanhou, cochi-
chos, apostas se dobravam. Elogiado, embalado, 
joguei o jogo. Joguei o máximo, na batida em que 
ia, Tiririca nem teria tempo de jogar, que eu ia 
fechar o jogo, acabar com as bolas.3

Essa vaidade de Meninão, ao enfrentar e vencer um “taco” muito 
mais velho e experiente que ele, pode ser explicada como  consequência 

1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 113-114.
2 Meninão do caixote, p. 95-96.
3 Ibid., p. 94; 97.
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do choque de gerações entre os praticantes da sinuca. Dessa forma, 
presenciamos, nesse conto, “os conflitos, as frustrações e as renovadas 
esperanças daquelas gerações modestas que se ralam para sobreviver em 
uma sociedade cada vez mais lacerada pela competição”.1 João Antô-
nio endossa a existência desse conflito de gerações entre os sinuqueiros, 
ao mencionar, no conto “Sinuca”, que nas cidades interioranas mais de 
noventa por cento dos jovens joga sinuca. A pouca idade, dezoito, deze-
nove, vinte anos demonstra que começaram a aprender aos catorze ou 
quinze. Por serem ainda novos, sem tremura nas mãos e dotados de vista 
boa, acabam dando trabalho aos veteranos. Mesmo inexperientes, se mos-
tram “uns perigosos, ossos duros de roer, tacos de bom tamanho”.2

O personagem Meninão, portanto, vivia dividido entre as expecta-
tivas que depositava no jogo de sinuca e as frustrações decorrentes, entre 
outros fatores, da exploração que sofria nesse mundo competitivo e os 
constantes e dolorosos conflitos com a escola e com a mãe, a qual sofria 
muito ao ver o filho enveredando pelo caminho da boêmia. O personagem 
se constitui em um exemplo dessa nova geração de sinuqueiros, que se 
levanta em desafio às gerações mais velhas. Meninão pratica este tipo de 
desafio ao romper com Vitorino e derrotar Tiririca.

Independentemente da motivação e sejam ou não frequentadores 
assíduos e de longa data, como o inspetor Lima, todos os que se dispõem 
realmente a aprender o “joguinho” acabam, cedo ou tarde, percebendo 
duas importantes verdades sobre esta modalidade de jogo, ou seja, para 
aprender é preciso jogar, jogar e jogar. Gastar sola de sapato em volta das 
mesas, perdendo dinheiro, sono e saúde. É necessário também prestar 
atenção aos jogadores veteranos, analisar-lhes a “manha”, a “picardia”, 
pois do contrário é impossível aprender a jogar sinuca. Isso está bem 
apresentado pela voz narradora de “Paulo Melado...”: “anda que até aqui 
pouco falei em sinuca. O joguinho, o joguinho ladrão. Espiando maro-
teiras no bar do Tico, bebendo misturas, ouvindo casos, um dia. Um é o 
primeiro. Nos fundos, havia duas mesas de sinuca e depois, em noite alta, 
a conversa continua lá”.3

Ao frequentarem os salões de sinuca, os personagens precisam 
estar preparados para mudanças bruscas no “clima” da casa. Além da 

1 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 1997, 
p. 463.

2 Sinuca, p. 270.
3 Paulo Melado..., p. 102; 108.
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 possibilidade de virem a perder todo o suado dinheirinho no pano verde, o 
malandro precisa atentar para a chegada da polícia, de frequentadores que 
possam ser dedos-duros ou outros “cobras” do taco, que venham trans-
formá-los, rapidamente, de “malandros” em “otários”. Um bom exemplo 
dessa volubilidade do caráter, do “clima” de um salão de sinuca é a epo-
peia de “Malagueta, Perus e Bacanaço”, na qual o trio de protagonistas 
passa por diversos estados de humor em pouco tempo.

No início deste conto, os três malandros, que desejam iniciar 
sua perambulação pelos “muquinfos” paulistanos, estão sem um tostão 
no bolso. Porém, conseguem, após empenhar o relógio de Bacanaço, 
dinheiro para financiar a aventura. No salão Joana d’Arc fazem um jogo 
combinado e conseguem levantar uma razoável soma em dinheiro. Tão 
animados ficam que até assobiam o “Garufa”, um velho tango argentino 
que, quando assobiado, consistia em um sinal usado por finos malandros 
do pano verde para mostrar que tem “otário” nas proximidades ou que a 
trapaça em desenvolvimento vai dando certo. O estado de espírito dos três 
parceiros era, até então, o melhor possível. Se antes estavam desanimados 
e cabisbaixos pela falta de dinheiro, agora, ali no Joana d’Arc, tudo pare-
cia correr da melhor maneira possível.

Em dado momento, porém, Malagueta e Perus quase são surpre-
endidos fazendo trapaça. Todavia, o primeiro, com presença de espírito, 
salva a situação e o trio de sinuqueiros consegue deixar, ileso, o local 
levando uma boa soma de dinheiro. Não obstante o êxito parcial e a pos-
sibilidade de outros lucros, já se pode perceber uma mudança no ânimo 
daqueles parceiros. Bacanaço, “mais patife, resmungava aporrinhações, 
lacrava-lhes na cara que a vida na Água Branca podia ter rendido mais. 
Espezinhava. E aquela tensão ia ficando grande”.1 A parceria é salva tem-
porariamente por Malagueta, que lembra aos colegas de taco que a manu-
tenção da parceria entre eles era o melhor a fazer, pois haveria possibili-
dade de novos lucros.

Vale examinar o estado de espírito que os três malandros apresenta-
vam ao subir as escadas que os levaria ao Paratodos. Haviam passado por 
várias ruas e avenidas à procura de “parceirinhos” fáceis. Eles se encon-
travam cheios de esperança e decisão. Alegres e esperançosos subiram, até 
de três em três, os degraus da escada. O Paratodos, além de estar vazio, 
ainda os colocou no raio de ação de uma das mais temidas figuras da baixa 
malandragem: o policial corrupto que cobra pedágio para deixar os joga-
1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 121.
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dores em paz. Neste episódio, o policial Silveirinha, intimou o jovem Perus 
a pagar o “pedágio”. A tensão subiu, a alegria esfriou e o futuro tornou-se 
obscuro para o trio de malandros. O tira humilha e espezinha Perus, provo-
cando a revolta de Bacanaço e Malagueta, que hesitam em interferir, pois 
sabem que nada de bom aconteceria se agredissem o policial.

A polícia deveria representar a lei e a ordem. Entretanto, são inú-
meros os casos na literatura brasileira que ilustram como representantes 
dos mundos da ordem e da desordem costumam ultrapassar constante-
mente a linha entre eles, como demonstrado em “Dialética da malandra-
gem”, de Antonio Candido. Em “Dedo-duro”, o narrador muda de malan-
dro “chué” para alcagueta, com aspirações a tornar-se policial. Silveirinha 
utiliza suas prerrogativas de policial para cobrar “pedágio” dos malan-
dros no Paratodos. Portanto, os limites entre os dois mundos são tênues e 
imprecisos, não sendo difícil um elemento qualquer decidir “virar o jogo” 
e bandear-se para o lado oposto. No mundo específico da sinuca, podemos 
constatar que nesse domínio da lei do mais forte, policiais e malandros 
sempre estarão frente a frente, seja como parceiros ou como inimigos 
declarados, mas sempre disputando a primazia na prática do espaço dos 
salões de sinuca. Pode-se afirmar que um não existe sem o outro.

Bacanaço, vendo ser inútil prolongar o sofrimento de Perus, entra 
em acordo com o policial corrupto, lhe entrega o “pedágio”, sai e se reúne 
aos seus companheiros no Largo de Santa Efigênia, de onde ainda ouviam a 
risada forte e escarrapachada do policial abusado. Eles, que haviam subido 
com ânimo e esperança a escadaria, desceram-na derrotados, acabrunhados, 
humilhados e revoltados. Com boa parte do dinheiro perdido e sem pers-
pectiva de ganho, acabam entrando em estado de depressão e desconsolo.

A gana do jogo lhes passara de todo e não percebiam 
o vento quieto e úmido batendo-lhes agora, nas caras 
e pernas. As três cabeças seguiam baixas. Eram três 
vagabundos e nada podiam. Seguissem, ofendidos. 
[...] uma carga humilhada nos corpos, uma raiva 
trancada, o moral abaixo de zero. Secos, apenas 
se olhavam, quando em quando, sem reclamações. 
Fazer o quê? Eram três vagabundos e iam.1

Mesmo provando o gosto amargo da humilhação, os três parceiros 
se dirigem a Pinheiros, mas não encontram salões abertos. Desanimados, 
1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 135-137.
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jantam na Pastelaria Chinesa e sobem para o salão de sinuca ali perto, 
passando a jogar entre si de brincadeira. Quando estão prestes a se “pega-
rem” no pano verde, entra em cena o malandro Robertinho, que lhes tira 
todo o resto do dinheiro. O ânimo dos três desaba a zero e é neste estado 
lastimável que se dirigem novamente à Lapa, pedindo cafés fiados.

As reviravoltas na disposição de espírito dos personagens Malagueta, 
Perus e Bacanaço podem ser encaradas como uma síntese do cotidiano da 
sinuca. Ali, como na maioria dos jogos de competição, a sorte pode virar 
facilmente, fazendo com que um malandro passe a “otário” de outro mais 
malandro. À toa, malandros parceiros se desentendem e competem entre 
si. Os raríssimos casos de malandros de sucesso encobrem os milhares de 
casos de malandros fracassados, curtindo fome e sono nos bancos laterais 
dos salões de sinuca de metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo. A 
maior verdade em relação à sinuca pode ser encontrada na definição do 
personagem Lima: “a maior malandragem, meus filhos, é a honesta”.1

Assim como os botequins, os salões de sinuca também estão desa-
parecendo ou pelo menos mudando radicalmente suas formas de funcio-
namento. Quando não desaparecem, são reformados à base de acrílico 
e fórmica, perdendo sua peculiar espontaneidade. Fecham no início da 
madrugada e seu aspecto higiênico e familiar afugenta os malandros de 
“curriola”. O narrador de “Abraçado ao meu rancor” se sente chocado 
com o abandono do outrora famoso salão de sinuca Martinelli, que agora 
fede, sendo reduto de ratos e lixo.2

Constatamos, portanto, que o fim dos botequins pode significar o 
fim dos salões de sinuca, pois estes dois espaços se encontram conecta-
dos. Com eles, desaparecerá também uma página especial da literatura 
brasileira, escrita com tacos de sinuca à guisa de caneta, pó de giz como 
tinta e pano verde das mesas como imitação de papel. Os grandes “escri-
tores” que desempenharam papel relevante na história da boêmia, como 
Lincoln, Boca Murcha, Estilingue, Detefom, Brahma, Paraná, Praça e 
Carne Frita perderam, segundo João Antônio, o espaço social boêmio3 

1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 114.
2 Abraçado..., p. 82.
3 Para Maar, nos anos 1930 o Brasil engatinhava em termos de industrialização e a “oposição 

ingênua” ao trabalho era compreensível. Porém, a nova realidade socioeconômica durante o 
auge do desenvolvimento industrial nos anos 1970-1980 acabou deixando pouco espaço para 
que o malandro pudesse movimentar-se na sociedade. MAAR, Wolfgang Leo. De malandro 
a vagabundo. In: OLIVEN, Ruben George. Violência e cultura no Brasil. 4. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1989, p. 58.
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para desenvolver sua arte, uma arte que, ainda que marginal e beirando a 
ilegalidade, não deixa de ser menos arte.

Notamos, por fim, que os espaços que servem para a prática da 
malandragem se tornam alvo da sanha reformadora da modernidade, por 
que esta os vê como algo arcaico, ultrapassado e que foge aos ditames de 
padronização que ela exige. A polêmica sobre a necessidade de se “des-
truir” o passado para atingir o progresso material da humanidade não é 
nova. Os “modernólatras” e os “desesperados culturais”, mencionados 
por Berman, não conseguem entrar em acordo. Para os primeiros, os efei-
tos negativos do processo de modernização são inevitáveis e os avanços 
tecnológicos e materiais compensariam totalmente, ou quase, os graves 
problemas sociais e ambientais resultantes desses avanços. Os “deses-
perados”, por sua vez, acreditam que o preço pago pelo pretenso “pro-
gresso” se revela alto demais para a Humanidade.

Em se tratando do progresso alcançado às custas da destruição do 
passado e de seus legados culturais e tradicionais, pondera Benjamin que 
tal progresso vem, paulatinamente, transformando o mundo em ruínas. O 
crítico alemão descreve um quadro chamado Angelus Novus, no qual um 
anjo parece tentar afastar-se de algo que ele encara fixamente. Para Ben-
jamin, o anjo da História deve possuir esse aspecto, por dirigir seu olhar 
para o passado. Tal anjo encara as ruínas do passado como resultado de 
uma tempestade: “essa tempestade é o que chamamos progresso”.1

Benjamin alerta que a “tempestade” do progresso a tudo transforma, 
acumulando ruína sobre ruína. Ruínas estas que englobam até mesmo os 
salões de sinuca. De forma ainda mais pessimista, os narradores de João 
Antônio lançam um lamento de rancor e mágoa: “Isso a que dão o nome 
de progresso, terá a ver com a gente, com o nosso andrajo, fomes e com-
plicada solidão?”2 Resumindo, são, principalmente, os personagens mar-
ginais de João Antônio, segregados nos subúrbios das metrópoles, que 
acabam tendo de arcar com o pesado preço cobrado pelo progresso. Aos 
humilhados malandros resta se arrastar ao longo dos espaços urbanos, 
protestando, através da prática de sua “arte” marginal da sinuca, contra 
sua sina maldita de eternos perdedores. Eles são a moderna e patética 
imagem dos titãs de outrora.

1 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: ______. Magia e técnica, arte e polí-
tica: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução. Sérgio Paulo Rouanet. Préfácio 
Jeanne Marie Gagnebin. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 226.

2 Abraçado..., p. 107.
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5.4 Cabarés e boates
O período da belle époque parisiense alcançou fama mundial 

devido à mistura de glamour, boêmia e irreverência encontrada em espa-
ços como as galerias, cabarés, teatros, cafés e bordéis. Um panorama pre-
ciso desse período áureo da boêmia francesa foi registrado na obra de 
artistas como o poeta Baudelaire, que retratou importantes aspectos da 
vida dos parisienses, como o jogo, a prostituição e o espírito de ociosi-
dade que “pairava no ar” da capital francesa da época.

Nas palavras de Leyla Perrone-Moisés, “Paris, durante todo o século 
XIX e na primeira metade do XX, era, para os sul-americanos, o modelo aca-
bado da civilização e do luxo”.1 Era natural que essa belle époque marcasse 
profundamente a passagem do mundo do século XIX para o XX, levando ao 
surgimento, em diversos países, de cafés-concerto, bares, casas de tolerância 
e cabarés que tentavam, inutilmente, recriar aquela atmosfera única de prazer, 
indolência e inversão de valores e costumes da Paris do Segundo Império.

O Brasil não ficou imune aos efeitos da “sedução” que a Paris boê-
mia emanava desde o outro lado do Atlântico. Aqui, tentou-se adaptar à 
realidade dos trópicos, mesmo que a fórceps, o modo de vida alegre e 
descompromissado dos  flâneurs, “apaches” e bon vivants de além-mar. A 
partir de 1910, um bairro brasileiro se destacaria como reduto da boêmia e 
malandragem cariocas: a Lapa. A história deste bairro boêmio encontra-se 
intimamente ligada à dos cabarés que lhe proporcionaram o glamour e a 
fama. Neles, desfilaram muitos malandros boêmios e cortesãs de luxo 
que criaram lendas em torno de suas personalidades. Os dias de boêmia 
da Lapa alcançaram tal repercussão que o contista João Antônio aplica ao 
bairro os apelidos de “Montmartre dos pobres” e “Pigalle dos pobres”, 
comparando-o aos famosos antros boêmios franceses.

Vale ressaltar, no entanto, que o bairro não usufruía apenas de sua 
fama ligada ao lado marginal e mesmo criminoso da boêmia. A voz narra-
dora de “Lapa acordada para morrer” comenta que “uma geração inteira 
de escritores, artistas e intelectuais fez ponto ali — Mário de Andrade, 
Murilo Mendes, Jorge Amado, Marques Rebelo, Renato Palmério, Hen-
rique Pongetti, Queirós Lima...”,2 os quais, para realizar suas reuniões 
e confraternizações, preferiam a intimidade, alegria e descontração dos 
cafés, bares e cabarés da Lapa antiga.

1 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Vira e mexe nacionalismo: paradoxos do nacionalismo literá-
rio. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 138-139.

2 Lapa acordada para morrer, p. 224.
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A importância dos cabarés e de suas mulheres para as gerações 
de artistas e intelectuais que frequentavam a boêmia desse bairro carioca 
ficou registrada pelo samba que Noel Rosa dedicou a essas mulheres e 
estabelecimentos boêmios. A música, intitulada “Dama do Cabaré”, rea-
firma, em sua letra, uma importante “lei” que imperava nos anos dourados 
da boêmia, a qual reza que “não se pode gostar de ninguém, a não ser de 
si mesmo”, e que ainda se encontra em pleno vigor no meio malandro. 
Isso explica porque o experiente Laércio Arrudão, ao “escolar” Paulinho 
Perna-Torta, seu jovem aprendiz de malandragem, já definisse: “quem 
gosta da gente é a gente. Só. E apenas o dinheiro interessa. Só ele é posi-
tivo. O resto são frescuras do coração”.1 Na letra do samba de Noel lê-se, 
entre outras coisas, que “foi num cabaré da Lapa/ que eu conheci você 
[...] No outro dia, lá nos Arcos,/ eu andava/ à procura da Dama do Cabaré 
[...] você nela me dizia/ que quem é da boemia/ usa e abusa da diploma-
cia,/ mas... não gosta de ninguém”.2 Essa regra que proibia o envolvi-
mento sentimental também era acatada na Paris boêmia. Em Passagens 
observa-se: “uma dama do Segundo Império não diz: ‘Eu o amo’, mas 
sim: tenho um capricho por ele’”.3 Assim sendo, a vida malandra dos per-
sonagens joãoantonianos abole de seu vocabulário a palavra amor, vista 
como sinal de fraqueza, de vulnerabilidade em um mundo marcado pela 
insensibilidade e crueza nas relações.

Além dos cabarés, o bairro da Lapa carioca foi igualmente pródigo 
em termos de cafés, bares e restaurantes que abrilhantaram as noitadas 
lapeanas. As mais memoráveis foram vividas em locais como a Gruta do 
Frade, o Café Bahia e o bar Viena-Budapeste, ao gosto da Paris da belle 
époque, “e os grandes cabarés novecentistas Tabu, Brasil Dourado, Pri-
mor, Royal Pigalle Rex, Apolo, Casanova, Night Club Novo México [gri-
fos do autor]”.4 Estes antigos cabarés, segundo a voz narradora de “Lapa 
acordada para morrer”, procuravam atrair clientes não só pela qualidade 
de seus shows, mas também pelo luxo de seus espaços interiores. Isto 
pode ser percebido ao se examinar, detalhadamente, o funcionamento do 
cabaré Primor, o qual, em uma área de vinte e seis mesas circulares, com 

1 Paulinho Perna-Torta, p. 121.
2 ANTôNIO, João. Noel Rosa. Seleção de textos, notas, estudos biográfico, histórico e crítico 

e exercícios São Paulo: Abril Educação, 1982, p. 75-76.
3 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-

ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007 p. 547.
4 Lapa acordada para morrer, p. 223.
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luzeiros vermelhos e espelhos laterais da altura de um homem, chegou a 
oferecer atrações como Derci Gonçalves, Grande Otelo, Luís Vieira e até 
a Carmem Miranda dos primeiros passos.

O Primor foi o último cabaré que manteve regu-
lamento firme e quinze minutos de alta fidelidade 
em cada intervalo da orquestra e, apenas por isso, 
preservava a dignidade da classe, embora a procura 
do uísque tenha minguado e os freqüentadores esti-
vessem mesmo em tempos magros de cuba-libre, 
gin-tônica, hi-fi e cerveja.1

Contudo, todo este luxo e opulência acabaram desaparecendo. 
Os poucos cabarés que restaram, embora ainda constituíssem espaços 
de diversão e entretenimento, se limitavam a copiar de forma melancó-
lica o mesmo cenário e modelo de shows dos cabarés dos tempos áureos 
da Lapa carioca: “o Cabaret Brasil Dourado, domínio de travestis que 
envolviam tudo com muita propriedade [...] não tinha nada, e repetia o 
cenário hora crepuscular e misterioso, ora risonho e gentil dos cabarés da 
Lapa atual [grifos do autor]”.2

O narrador de Ô Copacabana! comenta ter sido 1945 o último 
ano do apogeu da boêmia lapeana e que, a partir de então, “Copaca-
bana passou a verdugo da Lapa. Incompetente para repetir a gran-
deza dos cabarés lapea nos, criou inferninhos onde, conforme Marques 
Rebelo, até certo ponto e hora da noite, a vida imita um paraíso”.3 Em 
“Leão-de-Chácara”, o personagem-narrador reafirma essa decadência 
dos cabarés lapeanos: “o cabaré ficou pra lá, os últimos se desmilin-
guiram na Lapa — Novo México, Brasil Dourado, Primor. O Casanova 
ainda anda aberto, capengando das duas pernas, numa pior que mete 
nojo. Aquilo, sim, dá saudade”.4

Se os cabarés da Lapa entraram em decadência, muitos anos antes, 
na França do Segundo Império, outros espaços famosos por também ofer-
tar alternativas de diversão sexual passaram pelo mesmo processo. Um 
bom exemplo desse fato é o Palais-Royal, galeria muito frequentada, 
onde se encontravam inúmeros estabelecimentos comerciais, como casas 
1 Lapa acordada para morrer, p. 225-226.
2 Ibid., p. 226-227.
3 ô Copacabana!, p. 114.
4 Leão-de-chácara, p. 38.
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de jogos e butiques chamativas que atraíam a atenção do público francês. 
Entretanto, a construção de novas galerias, mais modernas e espaçosas, 
assim como o surgimento da moda dos boulevards, causou a “queda” do 
Palais-Royal. Some-se a isso, a promulgação de alguns decretos “morali-
zadores” que dificultaram a continuidade de atividades boêmias naquela 
galeria e que contribuíram para a ruína daquele antigo antro de boêmia 
e prostituição. O desaparecimento das prostitutas fez com que a juven-
tude que elegera o Palais-Royal como seu local preferido para prática da 
 flânerie, buscasse outras passages do bairro para se divertir. Estava dado 
o golpe de misericórdia no Palais-Royal.1

Antes de entrarem em decadência, os cabarés da Lapa e o notório 
clima boêmio do bairro contribuíram, como visto, para o surgimento de per-
sonagens pitorescos do mundo da boêmia e da malandragem cariocas, conhe-
cidos por suas valentias e picardias ou por seu domínio das artes da sedução: 
os malandros boêmios, os leões-de-chácara e as prostitutas de luxo.

Entre os grandes nomes da leonagem e da malandragem encontra-
mos, em “Lapa acordada para morrer”, vultos como Flores, Camisa-Preta, 
Meia-Noite, Miguelzinho da Lapa, Joãozinho da Lapa e Mariozinho da 
Lapa, que deram as cartas nos cabarés e boates do bairro boêmio nos anos 
1930. Se por volta dos anos 1950 surge o nome quase lendário de Nelson 
Naval, alguns anos antes, ainda na década de 1940, entraria em cena a 
mais famosa e excêntrica figura de toda a Lapa carioca: Madame Satã.

Um malandro maldito, contudo, continua a ser 
a mais curiosa e independente figura da Lapa de 
todos os tempos. Madame Satã misturava valen-
tia, ousadia, toxicomania e sodomia e ficou céle-
bre pelos seus imperdíveis contos (ou golpes) do 
suadouro e, principalmente, pela fúria dos ciúmes 
fatais que sentia por certos tipos másculos. Era 
um cordeiro entre os malandros, mas reagia como 
um demônio diante da polícia e já mofou na Ilha 
Grande, condenado a uma pena bastante longa. 
Apesar da homossexualidade, agüentava uma briga 
desigual com três ou quatro desafetos, além de ser 
um mestre no trabalho da navalha e nas gingas de 
capoeira. Ficou famoso o episódio em que degolou, 

1 DELORME, Jean-Claude; DUBOIS, Anne-Marie. Passages couverts parisiens. Paris: Édi-
tions Parigramme, 2002, p. 72.
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na Lapa, um rival amoroso, por causa de um mari-
nheiro [grifos do autor].1

Um malandro excêntrico e sui-generis como Madame Satã, que se 
destacou no mundo boêmio dos cabarés e prostíbulos lapeanos, encerra 
em si uma similitude a outro personagem que também cresceu à sombra 
de um período de boêmia, irreverência e desrespeito às leis, tradições e 
costumes de seu país. Referimo-nos, aqui, ao apache francês, figura sin-
gular presente no mundo boêmio parisiense. Baudelaire assinalava que o 
espetáculo da vida mundana e das “milhares de existências desregradas 
que habitam os subterrâneos de uma grande cidade — dos criminosos 
e das mulheres manteúdas [...] provam que precisamos apenas abrir os 
olhos para reconhecer nosso heroísmo”.2 O criminoso, com destaque para 
o apache francês, era considerado pelo poeta como exemplo de “herói” da 
modernidade, pois, revoltado com a opressão que a modernidade exerce 
sobre ele, acaba renegando as virtudes e as leis da sociedade. Para Baude-
laire, o apache, ao desprezar as leis, constitui um anti-herói moderno cuja 
representação tropical surge na figura do malandro boêmio latino-ameri-
cano e, consequentemente, na do malandro boêmio brasileiro.

As mulheres da alta prostituição do bairro da Lapa, por sua vez, 
parecem ter seguido a previsão de Benjamin, para quem a prostituição 
parece conter “a possibilidade de sobreviver num espaço vital, onde mais 
e mais objetos de nosso uso mais íntimo se tornaram artigos de massa”.3 
Decididas, de forma heróica, a assumir de vez a condição de mercadoria, 
elas souberam aproveitar a fama boêmia do lugar e reverter a própria 
reificação como objeto de consumo em oportunidade para arrecadar boas 
somas em dinheiro. Explica a voz narradora de “Lapa acordada para mor-
rer”: “a mais refinada prostituição franco-carioca da época por ali transitou, 
escolhida com critério, ostentando jóias e brilhos, recolhendo dinheiro a 
rodo. Seus nomes: Boneca, Aída, Vanda, Alexandrina, Laura, Chouchou, 
Lili das Jóias”.4 Sobre Lili das Jóias, o narrador nos confidencia ainda 
que a moça era conhecida como fina especialista do amor, e que era tão 

1 Lapa acordada para morrer, p. 223.
2 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução: 

José Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 77. 
Obras Escolhidas v. 3.

3 Ibid., p. 161-162.
4 Lapa acordada para morrer, p. 223-224.
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disputada que muito ricaço acabou falindo por causa dela e muito figurão 
se entregou ao desespero. Em “Leão-de-chácara”, o narrador, Jaime, con-
firma que os cabarés foram locais de ação de prostitutas estrangeiras que 
dominaram a atividade da prostituição com exímia competência, a ponto 
de algumas conseguirem levantar boas somas em dinheiro:

Xingava-se aquilo de pensões alegres e coisa e 
tal. Rasgando o verbo, eram cabarés e bordéis de 
polacas e francesas, umas gringas curemas, malan-
drecas muito escoladas no trato com otários endi-
nheirados, figurões que não podiam ser vistos na 
farra. Umas professoras, umas gatas meladas e 
cheias de manha, tanto que algumas arrumaram o 
tufo do dinheiro, caftinaram alto, fizeram e dirigi-
ram marafonas.1

As menções à “prostituição franco-carioca”, em “Lapa acordada 
para morrer”, e às “polacas e francesas”, em “Leão-de-chácara”, dizem 
respeito à influência que a figura da mulher estrangeira exercia sobre o 
imaginário dos homens latino-americanos. A francesa, acima de tudo, era 
vista como o suprassumo da elegância, da sedução e da perícia na prática 
das artes do amor. Aliás, todo o estilo de vida parisiense fascinava as 
massas latino-americanas, como atesta Perrone-Moisés: “no imaginário 
latino-americano”, Paris era a “cidade dos prazeres proibidos, da bohème, 
das mulheres fáceis e desejáveis, de um modo de vida que se opunha for-
temente à existência regrada, familiar e puritana”.2

Face a esse desejo brasileiro de copiar o modelo boêmio de Paris, 
lê-se em “Lapa acordada para morrer” que, em 1915, se estabeleceu 
naquele bairro boêmio uma prostituição de altíssimo nível para a época, 
produzindo enxurradas de crimes de amor, exercício de uma boêmia des-
regrada e amplo domínio da malandragem, onde pontificavam diversos 
sambistas, pintores e homens de letras.3 O local de atuação preferencial 
dessa prostituição de alto nível foi o interior dos cabarés lapeanos que, em 
pouco tempo, se tornariam meros disfarces para a prática da marafona-
gem. Esta situação perduraria até 1940, com a Lapa sendo retratada nos 

1 Leão-de-chácara, p. 33.
2 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Vira e mexe nacionalismo: paradoxos do nacionalismo literá-

rio. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 139.
3 Lapa acordada para morrer, p. 221-222.
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jornais como local onde ocorriam tragédias, casos de sucesso, romances, 
perdas e ganhos de fortunas.

Pouco antes da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, 
surgiram no país as primeiras boates, espaços que cresceram no rastro e 
vácuo deixados pelos decadentes cabarés e pelos bordéis e inferninhos 
perseguidos pela polícia. Elas serviam como opção de diversão, entrete-
nimento e sexo aos combatentes norte-americanos que desembarcavam 
temporariamente no país, antes de rumar para a Europa. Jaime, persona-
gem do conto “Leão-de-chácara”, relata como as boates surgiram no Rio 
de Janeiro, pouco antes do fim da Segunda Grande Guerra.

Buate também é chaveco novo que baixou aqui, 
pouco antes de 45. Era diversão para soldados e 
combatentes, marujos, gente amargando e que se 
deixava enganar porque queria, aceitando o que a 
buate era e é: lugar apertado e escuro, nota alta, 
todo mundo muito sozinho, bebida fajuta, mulheres 
fuleiras. Os combatentes [...] nem estavam a fim de 
discutir bebida, mulher, música; queriam expan-
dir, refrescar, desanuviar a cabeça das misérias da 
guerra. Por isso toleravam essas porcarias. Depois 
da guerra, as casas da noite viraram só ante-sala de 
bordéis. O trouxa entra, dá com aquilo atopetado 
de donas, escolhe uma, paga bebida e depois vai 
dormir com a piranha. Bebe-se uísque batizado de 
água e iodo. A marafona pede chá-mate e seu otário 
paga preço de uísque importado.1

O comentário do narrador sobre o grande número de prostitutas 
presentes nas boates, com vistas a oferecer uma maior possibilidade de 
escolha por parte dos clientes, não apenas nos lembra a lei da oferta e da 
procura, como também permite perceber que “a própria venalidade pode 
tornar-se um estimulante sexual; e este atrativo aumenta quando uma 
oferta copiosa de mulheres enfatiza o seu caráter de mercadoria”.2

O período de glória das boates cariocas, representadas na ficção 
joãoantoniana, se estendeu de 1945 até próximo de 1955. Devido ao sur-
gimento da chamada “Boca do Lixo” paulistana, a prostituição, que antes 
1 Leão-de-chácara, p. 38-39.
2 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle. Colabora-

ção de Olgária Matos. Belo Horizonte; São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 384.
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se fazia nos cabarés, inferninhos e bordéis propriamente ditos, passou, a 
exemplo de sua congênere carioca, a existir camuflada dentro das boates 
de fachada. Assim, mantinha-se uma aparência de correção e legalidade 
para um negócio ilegal e reprovado, da boca para fora, pelo governo, mas 
tolerado enquanto fosse mantida a fachada de respeitabilidade.

Entretanto, de tempos em tempos, as autoridades decidem tomar 
algumas atitudes no sentido de refrear o avanço da prostituição, devido 
a pressões de determinados grupos da sociedade. Constatamos, portanto, 
em “Leão-de-chácara”, que, com o aumento da repressão policial sobre a 
prostituição nas ruas, a prática do trottoir, isto é, da “oferta” de sexo nas 
ruas do Rio de Janeiro, foi sendo abandonada e migrou, disfarçadamente, 
para o ambiente das boates e inferninhos. “E hoje temos tudo. Com o 
sumiço dos bordéis de tradição, com a blitz atacando a vida das mulhe-
res na rua, o trottoir foi sendo apagado e a viração das minas deu para 
se enrustir e ferver nas buates e inferninhos.”1 O narrador de Paulinho 
Perna-Torta relata que a zona de meretrício se espalhava por toda São 
Paulo, e que bairros suburbanos como Vila Buarque, por exemplo, já fer-
viam “de inferninhos nas buates de mentira, de grupo, que são buates só 
para engambelar os trouxas. O negócio é putaria e firme.”2 Contudo, fosse 
nos subúrbios, no centro ou em algum bairro nobre de Rio de Janeiro e 
São Paulo, o trottoir não desapareceu de todo, embora fosse praticado de 
forma menos ostensiva.

O personagem Paulinho Perna-Torta explica, em relação ao esquema 
de funcionamento da prostituição, que antes não havia nada desse chamar 
homem com “a cabeça, a boca e gestos safados de mão sugerindo tudo, 
esse ‘vem cá, meu bem’ do mulherio enfileirado às portas, essa caftinagem 
rampeira ou cara que se aloja e se estende por todo o Lixão, é coisa apare-
cida, aos poucos, a partir de 53 [...]”.3 Da mesma forma como ocorreu com 
os cabarés, a decadência, principalmente a partir da metade da década de 
1970, também se abateu sobre as boates. Em “Lapa acordada para morrer”, 
encontra-se exposta a decadência da Boate Casanova.

E era o quadro: A Boite Casanova sustenta em 
ambiente baixíssimo (o superlativo é redundante 
em se falando da Lapa na hora da agonia) um show 

1 Leão-de-chácara, p. 38.
2 Paulinho Perna-Torta, p. 145-146.
3 Paulinho Perna-Torta, p. 104.
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exclusivamente de travestis, bastante movimen-
tado, onze elementos e muita variedade, graças ao 
talento criador de Nelito Flores, que há seis meses 
agüenta a mesma ‘grandiosa produção’, em cartaz 
no palco do Casanova. Em 74, ano da degola final, 
o Casanova mantém o olho aceso, na qualidade 
de último cabaré da Lapa. A casa mantém os seus 
shows de travestis três vezes por semana. Mas a 
freguesia decaiu mais e com ela as mulheres que 
envelheceram com o bairro. Estão fanadas, ves-
tindo mal, esbranquiçadas, sonolentas, caqueradas 
na segunda ou terceira meia-sola da vida. [...] o 
fato líquido é que a grossa freqüência do Casa-
nova, indisfarçavelmente de malandrinhos ram-
peiros, rameiras mal ajambradas e viradores sem 
eira nem beira, formam um lago dos mais escu-
ros, com piranhas por todos os lados e mesas de 
mulheres ostensivamente trabalhando seus otários 
nos intervalos dos shows, como na mais legítima 
ante-sala de bordel.1

Fica patente, na citação acima, a mistura de shows decadentes com 
prostituição ostensiva, marca registrada das boates agonizantes da Lapa 
carioca, que procuravam, com isso, disfarçar a falta de conteúdo dos espe-
táculos e o envelhecimento das mulheres que se ofereciam aos clientes. O 
processo de decadência das boates que sucederam os cabarés lapeanos na 
tarefa de oferecer entretenimento, descaradamente mesclado com a oferta 
explícita de sexo, é também destacado no conto Ô Copacabana! O narra-
dor altera o curso da narrativa para retratar de forma irônica e bem humo-
rada alguns dos principais aspectos da vida noturna da Galeria Alaska. 
Neste espaço boêmio do bairro de Copacabana localizam-se alguns dos 
principais redutos boêmios cariocas sobreviventes, que tentam, de forma 
patética, reproduzir alguma coisa do agito e glamour dos antigos cabarés 
da Lapa carioca. Na Galeria Alaska localizam-se boates e restaurantes 
que reúnem, durante a noite, velhos remanescentes dos tempos áureos da 
Lapa e de Copacabana, assim como turistas de todas as partes e morado-
res dos subúrbios cariocas em busca de diversão, sexo e fantasia.

É no cair da noite que a Galeria Alaska apresenta ares de  boêmia. 
Mais especificamente, a alteração na utilização desse espaço boêmio 
1 Lapa acordada para morrer, p. 229-230.
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ocorre todos os dias quando este “troca de mão”. Os trabalhadores 
mudam de turno e as camadas sociais familiares se recolhem a seus lares, 
surgindo, do cair da noite em diante, uma nova fauna de frequentadores. 
É a hora dos “viradores”.

Sete da noite, quando Copacabana troca de mão, 
num golpe, na muda de turma de garçons, barbei-
ros, balconistas, motoristas de táxi, botequineiros 
e o resto dos serviçais, a luz elétrica acende o olho 
diferente, vesgo, da noite na galeria. Há mudança 
de tom. O que cerca a Alaska também se trans-
forma, fica de espreita — a delegacia, os bares das 
esquinas, a sinuca na rua Sá Ferreira. [...] um novo 
tipo, nova incrementação de homens e mulheres 
começa a se mexer na Alaska dissimulada. É a hora 
quente. Boca da noite. É agora. Ou daqui para a 
frente. Diz que — na fala de sua gente — o que vai 
rolar de tóxico e confusão não será mole.1

Em todas as épocas e partes do mundo, o cair da noite é uma espé-
cie de sinal para o começo das atividades boêmias. Se em ô Copacabana! 
o clima na Galeria Alaska começa a mudar a partir das sete da noite, lemos 
em Balzac que é ao cair da tarde que a prática da marafonaria começava a 
ocorrer no interior da passagem conhecida como Galeria Envidraçada: “a 
poesia desse terrível bazar resplandecia ao cair da tarde. De todas as ruas 
adjacentes surgia grande número de raparigas que ali podiam ir e vir sem 
pagar contribuição. De todos os quadrantes de Paris, raparigas de vida 
airada acorriam a fazer seu Palais”.2

Para evidenciar a efervescência boêmia da Galeria Alaska, o narra-
dor descreve as peripécias e desilusões de uma leva de rapazes oriundos da 
zona Norte, ou de outros subúrbios distantes, que chegam para frequentar as 
boates localizadas ali e se iniciarem na vida noturna malandra e boêmia de 
Copacabana. Confiantes na própria beleza, juventude e vigor físico, almejam 
conseguir mulheres deslumbrantes que lhes deem não apenas prazer, mas 
também prestígio, moradia e dinheiro. Além disso, desejam escapar definiti-
vamente da vida opressiva e sem perspectivas dos subúrbios longínquos.

1 ô Copacabana!, p. 78-79.
2 BALzAC, Honoré de. As ilusões perdidas. Tradução. Ernesto Pelanda e Mario Quintana. 

Porto Alegre: Globo, 1959, p. 227.

Tese_Camila.indd   227 13/03/2012   13:58:49



228 – O subúrbio na narrativa de João Antônio

Na maioria dos casos, entretanto, não é isso o que ocorre àqueles 
personagens que vêm dos subúrbios para tentar a sorte em Copacabana. 
Por não possuírem dinheiro ou amigos que lhes sirvam de conexão, abrin-
do-lhes os caminhos desta sociedade noturna, acabam precisando se deitar 
com homossexuais por dinheiro, achando que isto acontecerá por pouco 
tempo, enquanto dias melhores não chegam. Confidencia a voz narradora 
de Ô Copacabana! que, para frequentar o bairro, uma das únicas alterna-
tivas para estes rapazes dos subúrbios é relacionar-se sexualmente com 
pederastas de alto poder aquisitivo:

[...] Se a situação aperta, o recuo à vidinha sem 
graça da Zona Norte seria, para eles, o fim. Man-
ter-se em Copacabana a qualquer custo, é necessá-
rio aproveitar-se de velhos pederastas endinheira-
dos, mal-amados e que ninguém quer. Ou servir de 
mulher para algum deles — também é do jogo. A 
esta altura, o menino topa. De ativo a passivo está 
marginalizado, viciado, moldado a um novo estilo 
de vida. O penteado mudou, a voz mudou, mudou 
o andar. Arrumou um nome feminino, de guerra, 
e deu para outros horários e companhias. Está na 
vida e não vai recuar. O subúrbio é longínquo, ele 
não quer mais nada com a zona Norte, que não 
tem mar, nem camisetas coloridas, colares ou jipes 
abertos, sensação de liberdade.1

A ânsia consumista dos jovens suburbanos pelas camisetas colo-
ridas, colares, jipes abertos e o resto dos confortos oferecidos pela liber-
dade que eles associam ao convívio em Copacabana os leva a assumi-
rem a condição de mercadoria, ao prostituírem-se com pederastas mais 
velhos.2 Os problemas dos jovens personagens suburbanos que chegam à 
zona Sul do Rio são apenas mais um dos inúmeros dramas pessoais que 
ocorrem no interior da Galeria Alaska e seus arredores.

1 ô Copacabana!, p. 81-82.
2 A vida fantasiosa desses jovens suburbanos lembra a música Mocinho Bonito, de Billy 

Blanco, que diz: “Mocinho bonito/Que é falso malandro/De Copacabana/O mais que con-
segue/ É o vintão por semana/Que a mana do peito/Jamais lhe negou”. A letra satiriza os 
rapazes metidos a “bacana”, que frequentam as praias de Copacabana e se acham galãs ame-
ricanos. Não passam de “falsos malandros”, de “pobres farsantes” contando vantagem para 
disfarçar suas origens humildes. In: OLIVEN, Ruben George. Violência e cultura no Brasil. 
4. ed. Petrópolis: Vozes, 1989, p. 56-57.
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A Galeria Alaska constitui, portanto, um espaço boêmio utilizado, 
no período noturno, por diversos grupos sociais, contribuindo para que 
diferentes identidades se solidifiquem e se reafirmem, bem como novos 
tipos de relacionamentos sejam engendrados. Ali, os costumes sociais da 
metrópole tanto são reafirmados quanto subvertidos, dependendo, sem-
pre, do uso que determinado grupo social faz desse espaço. Na Galeria 
Alaska, os conflitos surgem sob a forma de choques de interesses entre os 
personagens que frequentam as boates. É o que se evidencia na narração 
dos problemas de um personagem boêmio em especial, Elzinha Preju-
dicada, assim caracterizada: “calça de homem, vinte e três anos, cabelo 
rente, repartido, cara lavada, dura, camisa jacaré dentro da calça, cinto 
sóbrio, chinelas de homem, magriça, cigarrinho no bico, movimentos 
decididos, os braços balangando”.1 Ao entrar em um dos restaurantes da 
Galeria, se vangloria junto a um garçom solícito sobre suas inúmeras con-
quistas femininas e enfatiza o quanto é requisitada entre as lésbicas que 
frequentam esse local.

Como é comum nesse ambiente boêmio, a personagem exagera 
seus feitos. Informa o narrador que as conquistas de Elzinha não são tan-
tas assim. Como muitos personagens suburbanos que chegam a Copa-
cabana para livrar-se de um passado de miséria e sofrimento, Elzinha se 
vê obrigada a encarar uma vida dura, com muitos malabarismos e jogos 
de cintura para poder continuar frequentando os ares boêmios do bairro. 
Durante o dia, ela batalha como comerciária, usando trajes femininos, 
embora não tolere maquiagem. Na loja ganha muito mal, mas compensa 
traficando maconha no “balança” sobre a Galeria Alaska. Apesar dos 
momentos românticos vividos com suas “fêmeas”, acaba sempre sendo 
prejudicada por elas, o que justifica seu apelido. Elzinha, todavia, pode 
ser apontada como uma das “heroínas” da modernidade a que se referia 
Baudelaire, uma vez que o poeta francês sentia uma atração pela condição 
de liberdade que a lésbica apresentava frente às convenções burguesas.2

Dramas pessoais como os de Elzinha Prejudicada são comuns 
entre os personagens que transitam pela Galeria, e mais ainda entre os que 
se reúnem nas duas boates, bem como ao próprio ambiente dos redutos 
boêmios da cidade do Rio de Janeiro. Talvez não seja errado conjeturar 

1 ô Copacabana!, p. 82-83.
2 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução: José 

Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 88. Obras 
Escolhidas v. 3.
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que os personagens são, em menor ou maior grau, física ou emocional-
mente “prejudicados”. Os inconvenientes habituais da vida noturna boê-
mia, como a ausência total de horários pré-estabelecidos, a alimentação 
deficitária, a falta de sono, o consumo excessivo de cigarros, bebida e 
tóxicos, além do sexo desregrado, acarretam danos significativos à saúde 
física e emocional dos boêmios, tornando-os alienados, desesperançados, 
rancorosos e melancólicos. Em síntese, prejudicados.

A vida noturna também oferece muitos sobressaltos devido às 
constantes investidas das forças de repressão policial. Sobre esse assunto, 
o narrador de “Paulo Melado...” explica que vivia com medo e ressa-
biado, por ser ainda menor de idade e precisar se esconder nos espaços da 
zona paulistana, que lhe servem de refúgio, diversão e campo para prática 
de armações e “virações”.

O coração na mão. A medo e ressabiado. Sem idade 
e sem condições, driblando as farejadas e olhade-
las das polícias, de guanacos, de civis, de milita-
res, de secretas, de cabeças-de-penico, me enfio 
pelo bordel, que para mim é mulher e acaba sendo 
mais que mulher. [...] Onde a vida é um alegrão 
e se fica sabendo das coisinhas, dissimulações, 
arrepios, trampolinagens, falsetas, armações. E das 
façanhas, da boataria na gíria brava e enrustida, do 
mulherio que pode nos dar ou tomar neste mundão 
da vida dividida entre otários e malandros.1

Os espaços boêmios das metrópoles carioca e paulistana apresen-
tam características díspares e conflitantes conforme o uso que os persona-
gens fazem deles. No trecho supracitado, observamos que o personagem 
atribui funções múltiplas ao espaço da zona, dos prostíbulos e salões de 
sinuca. A princípio, este espaço significa para ele um refúgio contra a 
polícia. Em seguida, passa a ser visto como um espaço para aprender 
sobre as dissimulações, armações e demais “virações”, para descobrir o 
mundo da vida que se divide entre “otários” e malandros. Finalmente, a 
zona de meretrício passa a ser para o personagem um espaço de trabalho, 
apropriado para ele se inserir naquela vida boêmia e atraente, embora 
perigosa, dissimulada e que cresce e se desenvolve no interior dos caba-
rés, prostíbulos e boates.

1 Paulo Melado..., p. 102.
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As informações colhidas da leitura dos contos permitem constatar 
que a prática de espaços como as boates, cabarés, inferninhos e prostíbu-
los acaba submetida aos ditames da oportunidade que se apresenta para 
cada personagem. Afinal de contas, foi nos prostíbulos e cabarés lapeanos 
da era dourada da boêmia que muitos leões-de-chácara e malandros finos 
construíram sua fama e consideração. Ali, também, muitas mulheres da 
vida, brasileiras ou estrangeiras, desenvolveram uma prostituição de luxo 
que lhes concedeu dinheiro, prestígio e privilégios. Nesse ambiente boê-
mio ocorreram crimes, desavenças, grandes dramas, paixões e negócios. 
Muitos intelectuais, artistas, sambistas e poetas se reuniram para criar 
suas obras nos cabarés, cafés, bares e botequins da Lapa.

Os redutos boêmios de Rio de Janeiro e São Paulo serviram, e 
ainda servem, para que diversos grupos sociais distintos os utilizem como 
espaço para desenvolver e fortalecer o sentimento de pertencimento a 
estes grupos, bem como a personalidade individual de cada participante. 
Tais grupos precisam desses espaços para impor e cultivar suas leis e 
códigos próprios de conduta, que fora dali não são aplicáveis ao resto 
da sociedade brasileira, como é o caso das relações entre os cafetões e 
prostitutas, ou entre os leões-de-chácara e clientes das casas que os leões 
protegem. O mundo da boêmia é um mundo à parte, mas que, no fundo, 
reproduz o comportamento geral da sociedade, como atestam as relações 
de dominação entre os casais de invertidos, que copiam, em síntese, o 
comportamento de muitos casais heterossexuais.

Por fim, é possível perceber que o mundo boêmio dos cabarés 
gloriosos dos tempos idos da Lapa carioca, de Copacabana ou da Lapa 
paulistana, nunca desaparecerá, realmente, pois, ainda que deturpado e 
adaptado aos novos tempos, terminará sendo reproduzido nas boates, 
inferninhos, ou seja lá qual for o nome que venha a ganhar, espalhados 
por todo o país.
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CAPíTULO VI 
ENTRE A CRUz E A ESPADA: MALANDROS OU BANDIDOS?

6.1 A ascensão da dialética da marginalidade
O malandro, personagem fortemente enraízado no imaginário 

popular brasileiro, ostenta como característica principal a busca da 
conciliação, de um modus vivendi relativamente harmonioso com o 
mundo da ordem. O conceito da eterna oposição entre os hemisférios 
da ordem e da desordem, em outras palavras, entre o mundo do traba-
lhador e o do malandro, é desenvolvido no clássico ensaio “Dialética 
da malandragem”1, de Antônio Cândido. Com base nos conceitos desse 
jogo dialético, percebemos que o malandro apresenta uma facilidade 
ímpar para viver entre estes dois universos sociais, o que lhe garante a 
possibilidade de fazer suas “virações” sem grandes problemas ou cho-
ques com as forças da lei. Isso, segundo Roberto DaMatta, o torna um 
“profissional do ‘jeitinho’ e da arte de sobreviver em situações mais 
difíceis”.2 Esta mesma característica, porém, consiste em seu calcanhar 
de Aquiles, pois seu modo de vida sui-generis apresenta grande vulne-
rabilidade às mudanças de postura da sociedade frente ao submundo 
das metrópoles.

Entre as alterações ocorridas na percepção e reação do mundo da 
legalidade ao submundo da ilegalidade destaca-se a constante tendên-
cia de se associar a prática do jogo do bicho, o qual é contravenção e 
não crime, com ações reconhecidamente criminosas, como formação de 
quadrilha e operações de “lavagem de dinheiro”. Estas ligações entre 
o jogo do bicho e o crime propriamente dito tornam essa contravenção 
uma arriscada opção de ação para o malandro que busca passar desper-
cebido aos olhos da lei. Outra tendência apresentada pela sociedade, 
e que afeta diretamente as opções de vida do malandro, é a crescente 
pressão sobre a exploração da prostituição. Por fim, o aumento da com-
plexidade da indústria fonográfica torna cada vez mais difícil ao malan-
dro sobreviver simplesmente da composição e venda de sambas, pois 
as gravadoras ficam com a maior parte dos lucros, restando bem pouco 
para o compositor.

1 CANDIDO, Antonio. Dialética da malandragem. In: ______. O discurso e a cidade. São 
Paulo: Duas Cidades, 1993.

2 DaMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? 2. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 102.
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A transformação dos salões de sinuca em locais mais assemelha-
dos a farmácias do que ambientes propícios ao jogo, como denunciado 
pelo narrador de “Abraçado ao meu rancor”, afasta o típico sinuqueiro, 
aquele que vê na prática do “joguinho” uma das únicas possibilidades de 
garantir sua sobrevivência.

Estes poucos exemplos bastam para expor os efeitos inibidores da 
urbanização moderna sobre o modo de vida malandro, que já não encon-
tra muitas opções para continuar sobrevivendo em um mundo moderni-
zado. Afinal, o malandro do século XXI encontra dificuldades para explo-
rar mulheres da vida, ser um malandro de sinuca ou um apontador do 
jogo do bicho. Assim, suas opções de vida vão, aos poucos, se esgotando. 
Esta pressão inesperada reduz drasticamente a paciência do personagem 
malandro, que passa, então, a considerar a possibilidade de ingressar de 
vez no mundo da criminalidade.

A literatura brasileira, como salienta Roberto Schwarz,1 promoveu 
a figura do malandro como representativa de um “jeito de ser” do brasi-
leiro desde Memórias de um Sargento de Milícias, de Manoel Antônio de 
Almeida. Esta figura estereotipada, explica o crítico, foi gradativamente 
estilizada desde os tempos coloniais, por meio de figuras folclóricas como 
Pedro Malasartes, pelo humorismo popular de Gregório de Mattos e cul-
minou, no século XX, com Macunaíma, “o herói sem nenhum caráter”, 
adquirindo, assim, características que a colocavam como protótipo de 
“heróis” populares que defendiam os pobres dos abusos dos poderosos, 
embora não alterassem as condições socioeconômicas que originaram 
esse abismo social.

O personagem malandro, por seu turno, apresenta uma caracteriza-
ção bem mais individualista, sombria, egocêntrica e melancólica quando 
frequenta as páginas da produção literária de João Antônio, a qual se opõe 
“à visão do malandro alegre, daquele que sobrevive a todas as vicissitudes 
com graça, com esperteza, com quase elegância [...] João Antônio procura 
desmistificar o malandro com um realismo cru em nome da representação 
da verdade”.2 No entender de Tânia Pelegrini, João Antônio seria uma 
espécie de “precursor” desta tendência do “realismo cru”, pois o escritor 

1 SCHWARz, Roberto. Pressupostos, salvo engano, de “Dialética da Malandragem”. 
In:______. Que horas são? São Paulo: companhia das Letras, 1987, p. 130.

2 zILLY, Berthold. João Antônio e a desconstrução da malandragem. In: CHIAPPINI, Ligia; 
DIMAS, Antonio; zILLY, Berthold (Orgs.) Brasil, país do passado? São Paulo: EDUSP/
Boitempo, 2000, p. 183.
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se encontra, ainda, liricamente ligado “à idéia do ‘malandro’ e do ‘bom 
bandido’, em cuja obra viceja a pilantragem miúda e quase inofensiva, 
alimentando-se da pobreza [...]”.1 Eis aqui uma definição pertinente do 
malandro joãoantoniano: um excluído sem eira nem beira!

O aparecimento de alguns personagens malandros que buscavam 
“resgatar” o lado alegre, descompromissado e aventureiro dos tempos 
áureos da Lapa carioca, como é o caso de Max Overseas, protagonista 
da peça teatral Ópera do Malandro, de Chico Buarque2, ou da figura fol-
clórica do mítico Madame Satã, no filme homônimo,3 é insuficiente para 
ocultar o fato de a figura do malandro praticamente já não encontrar resso-
nância junto ao imaginário literário. A partir dos anos 1980, outra figura, 
o bandido, desponta no campo literário substituindo o malandro como 
tema preferido de narrativas que abordam a questão do confronto entre 
as classes sociais. A população sofrida dos subúrbios, como demonstrado 
por João Antônio, já vinha, desde a década de 1970, perdendo a paciência 
com a falta de atenção do governo para com suas necessidades. O clima 
de confronto social no país refletia-se na produção literária onde passa-
vam a pontificar personagens que renegavam o secular “deixa disso” da 
conciliação e partiam para a confrontação direta com as autoridades, exi-
gindo o que considerava ser seu por direito sem pestanejar se precisasse 
lançar mão da violência para alcançar seus objetivos. O ethos malandro 
não apenas sofreu modificações profundas na maneira como foi retratado 
pela literatura, de Manoel Antônio de Almeida a João Antônio, como con-
tinua mudando com a chegada de novos tempos.

Os efeitos nocivos do inchaço urbano, percebidos mais facilmente 
nas metrópoles a partir da década de 1960, favorecem o crescimento de 
favelas e conjuntos habitacionais de classes baixas da população. Estas 
versões modernas das antigas senzalas já não aprisionam mais com base 
tão somente na cor, mas devido a fatores sociais e econômicos, tornan-
do-se o que Maria Eneida Matos da Rosa denomina “novas senzalas 
do povo”.4 Para sobreviver nestes espaços suburbanos, os personagens 

1 PELEGRINI, Tânia. As vozes da violência na cultura brasileira contemporânea. In: PELE-
GRINI, Tânia. Despropósitos: estudos de ficção brasileira contemporânea. São Paulo: Anna-
blume; Fapesp, 2008, p. 182-183.

2 BUARQUE, Chico. ópera do malandro. São Paulo: Círculo do Livro, 1978.
3 MADAME Satã. Direção de Karim Aïnouz. Rio de Janeiro. Vídeo Filmes. Imagem Filmes, 

2002. DVD: son., color.
4 ROSA, Maria Eneida Matos da. O malandro brasileiro: do fascínio ao rancor. Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul-PUCRS. Tese de doutorado (Letras), 2009.
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 criminosos presentes em obras literárias cuja visão da sociedade brasi-
leira se pauta pela “Dialética da marginalidade”, proposta por João Cezar 
de Castro Rocha, e aqueles descritos em narrativas calcadas na “Dialética 
da malandragem” esposada por Candido, precisariam desenvolver certo 
número de habilidades que lhes permitissem adaptar-se às dificuldades 
inerentes a esses espaços segregados das metrópoles brasileiras. A ques-
tão é saber se personagens malandros e bandidos possuem capacidade 
de adaptação para sobreviver no mundo da modernidade. Para encontrar 
respostas a esta questão, convém examinar os principais aspectos e pecu-
liaridades de cada tipo de personagem.

As características do personagem malandro, alinhavadas literaria-
mente desde Memórias de um Sargento de Milícias, são: a preguiça, a 
luxúria, a astúcia, a origem humilde, a habilidade para a música, o jogo 
e a luta corporal, além do cultivo do individualismo. Este rol de caracte-
rísticas malandras não é, de forma alguma, exaustivo. Entretanto, reflete 
satisfatoriamente a somatória das principais peculiaridades que marcam o 
estereótipo do malandro.

A preguiça, por exemplo, sobressai em narrativas malandras como 
as de Leonardo Pataca e Macunaíma, pois ambos procuram escapar, sem-
pre que possível, ao esforço físico. Quanto à luxúria, o comportamento 
sexual desinibido do malandro ficcional brasileiro encontra-se referido 
em sua descrição geral como tipo sensual, dotado de charme, ginga e 
malícia. É o que se evidencia na descrição de Bacanaço e Laércio Arrudão 
como sujeitos atraentes, bem vestidos,1 manicurados e com muito sucesso 
junto às mulheres, e na ênfase pormenorizada da sexualidade exacerbada 
de Madame Satã, que unia valentia e sodomia.

O malandro que frequenta as páginas de nossa literatura também 
é possuidor de uma astúcia ou sabedoria popular que o auxilia a levar 
vantagem sobre outros personagens de melhor posição socioeconômica. 
Em “Meninão do caixote”, Vitorino usa toda a sua malícia, simpatia e 
lábia para convencer seu pupilo a aceitar o desafio do “taco” Tiririca: 
“Vitorino cortou com um agrado rasgado. Como escapar àquele raio de 

1 Silviano Santiago salienta que “o malandro distingue-se do proletário por andar sempre 
bem vestido, o que o aproxima dos padrões burgueses. Mas destes se diferencia por ser 
uma caricatura do burguês”. SANTIAGO, Silviano. Democratização no Brasil-1979-1981 
(Cultura versus Arte). In: ANTELO, Raul; CAMARGO, Maria Lúcia de Barros et al. 
Declínio da arte — ascensão da cultura. Florianópolis: Letras Contemporâneas/ABRA-
LIC, 1998, p. 21.
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simpatia e à fala camarada? Vitorino tinha uma bossa que não acabava 
mais! Afinal cedi para bater um papo”.1

Os personagens Malagueta, Perus e Bacanaço, Meninão do caixote, 
Jaime, Joãozinho da Babilônia e Mariazinha Tiro a Esmo, entre outros, 
são de origem humilde, vindos dos subúrbios e favelas do Rio ou São 
Paulo. Macunaíma nasce numa tribo de índios e Leonardo Pataca Filho 
é resultado de “um beliscão e uma pisadela” trocados entre o mascate 
Leonardo Pataca e a quitandeira Maria da Hortaliça, vindos de Portugal 
em busca de uma vida melhor.

O malandro é conhecido, também, por sua habilidade para a música 
popular, a briga e o jogo. Era notória a destreza com que o cafetão Baca-
naço manejava a navalha. Os leões-de-chácara Jaime e Joãozinho da Babi-
lônia eram mestres na briga de rua. O protagonista de “Paulo Melado...” 
acompanhava o pai nas rodas de choro e só não progrediu no manuseio 
do bandolim porque sua mãe escondia o instrumento. Malagueta, Perus 
e Bacanaço, Meninão do Caixote, Vitorino, entre outros, eram exímios 
jogadores de sinuca. Bacanaço era esperto no jogo de “caixeta” e Joãozi-
nho da Babilônia no de ronda.

A figura do malandro se notabiliza, também, por sua tendência 
ao individualismo. Ele busca contar apenas com suas próprias habili-
dades e artimanhas, embora não hesite em apelar para outros malan-
dros quando precisa de ajuda. Os protagonistas de “Malagueta, Perus e 
Bacanaço” se unem, logo no início da narrativa, com vistas a fazer tra-
paças e tirar o dinheiro dos “otários”. Motivados, e com suas tramóias 
dando certo, se sentem unidos e cúmplices. Bastam alguns reveses, 
porém, e a desconfiança e discórdia se instalam entre os três, quase 
os levando a duelarem no pano verde. Ao final, tendo perdido todo o 
dinheiro, se irmanam na tarefa de retornar à Lapa. Macunaíma pro-
cura resolver por si próprio os problemas que surgem em sua epopeia 
para resgatar a muiraquitã. Quando não encontra saída é que resolve 
recorrer à ajuda dos irmãos Maanape e Jiguê. O folclórico Pedro Mala-
sartes, por sua vez, utiliza sua astúcia e “picardia”, para empregar uma 
palavra cara a João Antônio, na tarefa de levar adiante suas artimanhas 
de vingança contra os poderosos que oprimem os despossuídos. Em 
“Paulinho Perna-Torta”, observamos como um “perigoso”, chamado 
Pernambuco, reuniu alguns conhecidos para se vingar de Pedrinho, 
um “filho de gente graúda” que se engraçou com uma mulher que era 
1 Meninão do caixote..., p. 94.
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“situação pertencente” de Pernambuco. Usando navalha, cabo de aço e 
outros instrumentos, os cinco terminaram de “apagar o loque debaixo 
de pau”.1

A figura do malandro evoluiu ao longo do tempo, com cada escritor 
acrescentando ou salientando determinada faceta conforme seu próprio 
interesse. Assim, se Leonardo Pataca é uma “peste”, um moleque travesso 
desde pequeno, sempre infernizando a vida dos adultos que deveriam dis-
cipliná-lo, Macunaíma segue seus passos e, desde que nasce, vira um tor-
mento para sua tribo, devido à sua preguiça, lascívia e falta de princípios: 
“já na meninice fez coisas de sarapantar [...] Nas conversas das mulheres 
no pino do dia o assunto eram sempre as peraltagens do herói”.2

Os contos de João Antônio representam, como vimos, uma visão 
mais crua e realista da malandragem. A principal razão para isso é a com-
preensão, por parte do escritor, dos efeitos segregadores que o avanço 
insensível da modernidade inflige à realidade da população suburbana. 
Ele percebeu, como poucos, que o malandro não apenas provém das 
camadas baixas da sociedade, mas compartilha com estas o destino cruel 
e implacável que o processo excludente da modernização tardia brasileira 
legou. Por conta dessa herança, o exercício da malandragem, em seus 
textos, mais que uma forma de revolta contra a sociedade e a opressão do 
trabalho, consiste em uma busca desesperada pela sobrevivência.

O espaço físico e social dos subúrbios, bairros e ruas periféri-
cos, que era simultaneamente disputado por personagens trabalhadores, 
malandros e de classe média, passou a ser, também, alvo de interesse 
por parte do personagem bandido. Consequentemente, o enfoque literá-
rio brasileiro, principalmente a partir do último quartel do século XX, 
apresentou um crescente número de produções ficcionais que dissemi-
nam a ideia de uma nova interpretação do conflito de classes e das for-
mas de acomodação das camadas sociais brasileiras. Em outras palavras, 
pautam-se pelas premissas da “Dialética da marginalidade”. Ao mesmo 
tempo, a produção ficcional literária que reflete a influência dos concei-
tos de conciliação compensatória, cordialidade do brasileiro3 e mundo 
1 Paulinho Perna-Torta, p. 124.
2 ANDRADE, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Belo Horizonte: Villa Rica 

Editoras Ltda, 1991, p. 9.
3 O termo “cordial” não se refere à ideia de polidez e boa educação. A palavra cordial liga-se 

etimologicamente à palavra cordis, em latim, coração. O homem cordial pensa e age com o 
coração, afetuosa ou intempestivamente. Para Sérgio Buarque de Holanda, a cordialidade do 
brasileiro não significa apenas sinceridade, afetuosidade e amizade. As paixões —  egoístas 
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relacional, preconizados pela “Dialética da malandragem”, passou para 
segundo plano.

A proeminência da “Dialética da marginalidade” em face da “Dia-
lética da malandragem” não ocorreu da noite para o dia. Este processo, 
porém, começou a ser desenhado a partir da repressão política dos anos 
1970. A produção literária e cultural brasileira procurou driblar a censura 
ditatorial e reproduzir ficcionalmente o estado de incerteza, insegurança 
e violência que o habitante urbano assistia e sofria nas ruas. Este cenário 
caótico era fruto das ligações entre o crescimento da violência, o fracasso 
do milagre brasileiro e os efeitos nocivos da repressão política. Karl Erik 
Schollhammer atribui essa guinada literária e cultural ao choque entre 
a transformação do Brasil em um país industrializado e a caducidade e 
estagnação do sistema sócio-político nacional, incapaz de realizar um efi-
ciente processo de urbanização.1

Durante a fase mais intensa da repressão político-militar, boa parte 
da produção literária brasileira inseria uma dimensão política aos rela-
tos sobre o submundo do crime e da violência, insinuando que a revolta 
espontânea de figuras consideradas “bandidas”, como os cangaceiros do 
Nordeste, possuiria uma conotação revolucionária voltada contra a vio-
lência política. Com isso, atribuía-se uma dose de romantismo ao fenô-
meno do banditismo. A razão dessa “romantização” era a ideia de que 
“a revelação das paixões violentas e da desumanização da vida urbana 
continha uma denúncia implícita da realidade brutal emergente do regime 
político repressivo”.2

Concomitantemente, certa tendência literária retira o foco do 
embate político e o centraliza na apreciação e denúncia do modo de vida 
das populações suburbanas. João Antônio se insere nesta perspectiva lite-
rária objetivando expressar a realidade da violência dos confrontos sociais 
que ocorriam nas regiões excluídas das metrópoles. Sobre a questão dos 

e desgovernadas — estão na origem do conceito: trata-se de um homem de “um fundo emo-
tivo extremamente rico e transbordante”, ou seja, um homem dominado pelo coração. No 
entanto, sua polidez é apenas aparente, um disfarce que serve de defesa ante a sociedade, 
preservando a sensibilidade e emoções do indivíduo e mantendo sua supremacia ante o 
social. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995, p. 147.

1 SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Breve mapeamento das relações entre violência e cultura no 
Brasil contemporâneo. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n. 29. Brasília, 
jan./jun. 2007, p. 30.

2 Ibid., p. 35.
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conflitos sociais, esclarece João Camilo Pena que estes foram desencadea-
dos pelo fenômeno da separação centro-periferia, que se estendeu desde 
1940 até os anos 1980, com as classes mais baixas sendo relegadas a uma 
vida em subúrbios distantes do centro urbano, onde vivenciavam os pro-
blemas decorrentes de uma quase total falta de infraestrutura social.1

Com o fim da ditadura, em meados dos anos 1980, a literatura pro-
curou retratar a nova realidade social brasileira, que se adaptava a um 
clima democrático. Entretanto, essa década também foi marcada pela 
diversificação e aperfeiçoamento dos atos criminosos, entre os quais, 
assaltos a carros-fortes, sequestros e aumento do tráfico de entorpecentes. 
A partir dessa época, desenvolve-se a terceira tendência social postulada 
por Camilo Pena, marcada pela coexistência nervosa e tumultuada das 
classes altas e baixas, reaproximadas por um complexo processo de cour-
banização e separadas apenas por um frágil aparato de proteção tecnoló-
gica, dotado de câmeras de vigilância, veículos blindados e residências 
monitoradas que resguarda os mais ricos do contato com os pobres. Essa 
coexistência forçada deu origem ao bandido urbano atual, caracterizado, 
em geral, como “um frio assassino ou um soldado do tráfico ainda em 
plena adolescência, sem os valores de honra e a ética marginal do seu 
antecessor na malandragem”.2

Este panorama caótico acompanha nossa literatura, trazendo em 
seu bojo o questionamento sobre as condições que um “malandro” aos 
moldes dos antigos boêmios de bairros como a Lapa carioca, encontraria 
para sobreviver. Vale dizer que o malandro, sendo um personagem meio 
folclórico, quase mítico, como Pedro Malasartes ou Macunaíma, ou um 
personagem melancólico e desesperançado, como os boêmios joãoanto-
nianos, costuma alinhar sua vida e suas ações em acordo com o mundo 
relacional que Candido preconiza em sua “Dialética da malandragem”.

O pensamento de Castro Rocha contrapõe-se, como visto, a essa 
visão paradigmática da “Dialética da malandragem”. Para a “Dialética 
da marginalidade”, o panorama social brasileiro pode ser pesquisado 
com base em uma investigação do atual contexto social do país por meio 
do exame e revisão dos conceitos de conflito de classes e de sociedade 

1 PENNA, João Camilo. Espaços da (in)segurança nacional: ensaio sobre a soberania. In: 
MARGATO, Izabel; GOMES, Renato Cordeiro (Orgs.) Espécies de espaço: territorialidade, 
literatura, mídia. Belo horizonte: UFMG, 2008, p. 239.

2 SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Breve mapeamento das relações entre violência e cultura no 
Brasil contemporâneo. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n. 29. Brasília, 
jan./jun. 2007, p. 38-39.
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de consumo. Castro Rocha argumenta que não mais existem condições 
sociais, políticas e econômicas que deem sustentação a uma sociedade 
dividida entre as classes trabalhadora e média, com os malandros inse-
ridos nos espaços entre elas, aos moldes dos textos de João Antônio. O 
termo marginalidade presente na expressão “dialética da marginalidade” 
significa, nesse contexto, o abandono quase total do conceito de acordo e 
acomodação entre as classes. Sem tal acomodação, basicamente só exis-
tem os “otários”, isto é, os trabalhadores e os ricos e, contrapondo-se a 
estes, os bandidos. Ainda, no tocante à necessidade de revisão do conceito 
de sociedade de consumo, deve-se atentar para as ponderações de zaluar 
a respeito do posicionamento dos bandidos frente à sociedade de con-
sumo e ao sonho de inserção no pólo do “convencionalmente positivo” 
que estes acalentam.

Se são poucos os que na realidade conseguiram 
isso, a imagem ou sonho é que traficante fica rico 
e acaba morando numa casa descrita a mim como 
uma ‘casa de bicheiro rico’. Mesmo os ‘aviões’ e 
‘vapores’, que são vistos como os pobres do tráfico, 
ao serem comparados com os demais moradores, 
‘enriquecem’ e são apontados como os que têm 
mais dinheiro para gastar. Como consumidores, 
os bandidos não desenvolvem um estilo próprio 
de vida em bandos de fora-da-lei, mas almejam 
os bens que a sociedade de consumo lhes oferece. 
Para distinguir-se dos demais moradores, cujo 
nível de renda não lhes permite isso, vestem-se 
com roupas Adidas, as mais caras do comércio de 
produtos desportivos.1

Para uma melhor compreensão dos pressupostos e implicações da 
“Dialética da marginalidade” sobre a maneira de retratar, literariamente, a 
realidade do nosso país, convém estabelecer, primeiramente, as principais 
características de um personagem bandido: suas motivações, aspirações, 
forma de agir e de se relacionar com o resto da sociedade. Este perfil per-
mitirá seu cotejamento com as características do personagem malandro e, 
assim, definir qual deles pode ser realmente considerado pólo oposto ao 
convencionalmente positivo.

1 zALUAR, Alba. A máquina e a revolta: as organizações populares e o significado da 
pobreza. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 165-166.
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Certa dificuldade encontrada na análise de personagens retratados 
pela “Dialética da malandragem”, ou por obras de temática relacionada 
à “Dialética da marginalidade”, decorre da deturpação de termos como 
“malandro”, “marginal” e “bandido”, empregados indiscriminadamente 
para denominar, erroneamente, tanto um como outro. Em reportagens de 
jornais, noticiários e programas policiais percebemos que aqueles indiví-
duos que podem ser realmente classificados como criminosos, costumam 
ser chamados como “malandros” e vice-versa. Cabe, portanto, uma tenta-
tiva de clarificação destes termos para definir, com mais propriedade, qual 
deles pertence a cada dialética.

O termo “malandro” adquiriu um caráter ambíguo, com duas 
interpretações distintas. Entretanto, mesmo quando usado equivoca-
damente para designar o criminoso, sua raiz semântica evoca o andar 
e, portanto, a maneira de agir do personagem ao qual se refere. Em 
princípio, malandro é aquele “que anda mal”, isto é, por caminhos erra-
dos. Em sua definição de malandro, Schollhammer assinala ser este um 
tipo “marginal que vive à margem da lei”, “um andarilho (mal andar: 
malandro)” que busca manter uma espécie de equilíbrio com a socie-
dade ou, nas palavras de Antonio Candido, “a ‘dialética’ entre ordem 
e desordem”.1

A expressão “marginal”, por sua vez, também apresenta um sen-
tido ambíguo. De um ponto de vista social, esse termo exibe pelo menos 
dois significados diferentes. O primeiro envolve o conceito de um estado 
à margem, de proximidade a algum referencial. O segundo remete a uma 
visão ideológica frente à sociedade. Castro Rocha adverte que o termo 
“marginal” pode ser aplicado tanto ao excluído quanto ao criminoso, e 
até aos dois simultaneamente.2 Sobre esses dois significados conflitantes, 
assevera Fernão Ramos:

O primeiro se refere a estar à margem de, à beira 
de, ao lado de alguma coisa, ou seja, próximo e 
relativo à significação da palavra ‘margem’ [...]. 
O segundo significado exprime uma postura ideo-
lógica de nossa sociedade com relação a estar 

1 SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Breve mapeamento das relações entre violência e cultura no 
Brasil contemporâneo. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n. 29. Brasília, 
jan./jun. 2007, p. 32.

2 ROCHA, João Cezar de Castro. Dialética da marginalidade: caracterização da cultura brasi-
leira contemporânea. Folha de São Paulo. São Paulo, 29 fev. 2004, p. 175. Folha Mais.
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‘à margem de’ contido na primeira definição. A 
própria disposição das palavras já é significativa: 
‘pessoa que vive à margem da sociedade ou da 
lei, vagabundo, mendigo ou delinqüente, fora da 
lei’. Junta-se, então, ao significado ‘estar à mar-
gem de’ [...] a carga pejorativa contida em ‘delin-
qüente’ e ‘vagabundo’. 1

O termo “bandido”, explica Eric Hobsbawm, é uma denomina-
ção que a lei costuma atribuir a “quem quer que pertença a um grupo de 
homens que atacam e roubam com violência”, não importando se assal-
tam pessoas numa esquina das metrópoles ou se tratem de guerrilheiros 
ou rebeldes “que não sejam oficialmente reconhecidos como tal”.2 Tanto 
o termo como sua interpretação remetem o pensamento diretamente ao 
criminoso que vive em bando. Entretanto, a definição costumeira da lei 
não é suficiente para dar conta de um fenômeno tão difundido, complexo 
e ambíguo como o da bandidagem.

Sobre o fenômeno do banditismo social, Hobsbawm acrescenta 
que este engloba três classificações distintas: o ladrão nobre, ao estilo 
Robin Hood, o guerrilheiro de resistência e o vingador. Alerta o historia-
dor, porém, que o banditismo social se encontra quase totalmente extinto, 
tendo em vista que se trata de um “fenômeno do passado, embora, às 
vezes, de um passado bastante recente. O mundo moderno o matou, subs-
tituindo-o por suas próprias formas de rebelião primitiva e de crime.”3 O 
bandido social se diferencia dos bandidos urbanos atuais por se tratar de 
um fenômeno rural, não passando de um mero trabalhador do campo que 
pega em armas para lutar contra alguma injustiça da sociedade. Todavia, 
ele almeja regressar o mais rápido possível ao cultivo de suas terras tão 
logo cesse o motivo de sua revolta.

Para uniformizar a utilização dos termos “malandro”, “marginal” 
e “bandido” optamos por empregar o termo “malandro” significando 
aquele que pauta suas ações e modo de viver pela “Dialética da malan-
dragem”, isto é, aquele que busca viver no limite entre os hemisférios da 

1 RAMOS, Fernão. Cinema Marginal (1968-1973): a representação em seu limite. São Paulo: 
EMBRAFILME/MinC/Brasiliense, 1987, p. 15-16.

2 HOBSBAWM, Eric. Bandidos. 2. ed. Tradução: Donaldson Magalhães Garschagen. Rio de 
Janeiro: Editora Forense Universitária, 1976, p. 10.

3 HOBSBAWM, Eric. Bandidos. 2. ed. Tradução: Donaldson Magalhães Garschagen. Rio de 
Janeiro: Editora Forense Universitária, 1976, p. 18.
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ordem e da desordem. No tocante ao termo “marginal”, este será empre-
gado para definir todo aquele que vive à margem da sociedade, ou seja, o 
excluído social. Vale ressaltar que, todo “malandro” pode ser classificado 
como “marginal”, como um excluído social. Mas, nem todo “marginal” é, 
necessariamente, um “malandro”. Seguindo o mesmo raciocínio, tanto o 
criminoso como o morador pobre dos subúrbios podem ser considerados 
“marginais”, embora somente o primeiro cometa crimes. Por fim, o termo 
“bandido”, atendendo à sua raiz semântica, denominará aquele criminoso 
que vive em bando, em quadrilha.

Os bandidos sociais apresentam algumas características similares 
às dos bandidos urbanos atuais, sendo uma delas a baixa expectativa de 
vida. Para zaluar, fatores como a guerra entre as quadrilhas, a atuação 
policial e de grupos clandestinos de extermínio reduzem drasticamente as 
expectativas de vida dos bandidos.1

Em seus objetivos, por outro lado, bandidos sociais e bandi-
dos urbanos atuais divergem quase que por completo. Um indivíduo, 
quando entrava para o banditismo de cunho social devido a uma injustiça 
sofrida, não pretendia mudar a realidade de exploração dos pobres pelas 
autoridades, mas sim combater os abusos. Os bandidos urbanos atuais, 
entretanto, a exemplo dos personagens criminosos presentes em obras 
como Cidade de Deus,2 de Paulo Lins, e Capão pecado3 e Manual prá-
tico do ódio,4 de Ferréz, ao contrário, são egoístas, e quando favorecem 
de alguma forma suas comunidades é apenas no intuito de “comprar” o 
silêncio e a colaboração dos moradores. Consequentemente, oprimem 
suas comunidades bem mais do que as forças de repressão policial. Pon-
dera Hobsbawm que:

Não obstante, à primeira vista causa estranheza 
encontrarmos bandidos que não só praticam o ter-
ror e a crueldade numa medida que não pode ser 
explicada como simples retaliação, mas cujo ter-
ror na verdade faz parte de sua imagem pública. 
[...] Causar terror e ser impiedoso é um atributo 

1 zALUAR, Alba. A máquina e a revolta: as organizações populares e o significado da 
pobreza. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 133.

2 LINS, Paulo. Cidade de Deus. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
3 FERRÉz. Capão Pecado. 2. ed. São Paulo: Labortexto Editorial, 2000.
4 FERRÉz. Manual prático do ódio. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003.
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mais importante para esse bandido do que ser 
amigo dos pobres.1

Um fator relevante no surgimento e consequente crescimento do 
bandido urbano atual foi o fortalecimento do tráfico de entorpecentes, que 
forneceu os meios financeiros para que os traficantes pudessem adquirir 
armamento que lhes possibilitasse enfrentar a polícia. Um depoimento 
colhido por Alba zaluar na comunidade de Cidade de Deus relata que 
antes não se via o grande número de pessoas portando armas no conjunto 
habitacional. O entrevistado frisou que tudo piorou a partir da entrada do 
tóxico na vida da comunidade.2 O bandido do tráfico costuma ser recru-
tado entre as camadas baixas da sociedade, especialmente entre os mora-
dores dos subúrbios e favelas das metrópoles. É jovem, possui baixa ou 
nenhuma escolaridade e vê no tráfico uma alternativa para escapar da vida 
sacrificada do trabalhador formal.

Além da possibilidade de ganhar dinheiro fácil, o jovem suburbano 
se sente motivado a ingressar na criminalidade face ao prestígio e poder 
na comunidade que esta nova condição lhe confere, pela possibilidade 
de vingar alguma ofensa cometida contra si ou contra os seus familiares 
ou, ainda, pela mera atração sentida por uma aparente vida de liberdade 
e glamour que os bandidos parecem desfrutar. O adolescente pobre dos 
subúrbios de Rio de Janeiro e São Paulo também considera a entrada 
para o tráfico e o crime como um ato de revolta e protesto contra a situa-
ção calamitosa das comunidades onde vive. É uma expressão pessoal de 
revolta contra o sistema injusto que oprime sua vizinhança.

Ao contrário do malandro boêmio, o bandido urbano atual faz da 
arma de fogo o instrumento principal de seu poder, usando-a para impor 
sua vontade sobre os outros bandidos e os moradores da comunidade. A 
embriaguez de poder proporcionada pela posse da arma de fogo é, em boa 
parte, responsável por seu agir impulsivo, praticamente excluindo o diá-
logo ou o consenso. A entrada da arma de fogo no contexto das relações de 
poder dentro das comunidades pobres representa uma subversão do antigo 
sistema de valoração do indivíduo. Se antes o poder era exercido pelo mais 
forte fisicamente, pelo mais hábil na luta corporal ou pelo dotado de inte-

1 HOBSBAWM, Eric. Bandidos. Tradução: Donaldson Magalhães Garschagen. 2 ed Rio de 
Janeiro: Editora Forense Universitária, 1976, p. 54; 58.

2 zALUAR, Alba. A máquina e a revolta: as organizações populares e o significado da 
pobreza. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 150.
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lecto superior, agora o “ferro”, o revólver, passou a permitir que os mais 
jovens, os mais fracos e os covardes sobrepujem seus superiores.

No contexto literário brasileiro, a caracterização de um persona-
gem como bandido e não como trabalhador ou malandro boêmio tam-
bém é possível por meio do exame da hierarquização que ocorre no 
submundo do tráfico de drogas. O malandro típico das rodas boêmias de 
samba, explorador do lenocínio e do jogo-do-bicho é, por natureza, indi-
vidualista. Portanto, sente aversão por trabalhar com outros malandros, 
mas lança mão desse subterfúgio quando precisa de ajuda para “depenar 
otários”, separando-se dos outros assim que o golpe for concluído. As 
ações criminosas, por outro lado, como o tráfico de drogas, os assaltos 
e roubos das mais variadas espécies exigem a concorrência de diversos 
elementos que, congregados, formam as quadrilhas de malfeitores.

A organização criminosa que comanda o tráfico de drogas pesa-
das representa uma novidade no submundo das metrópoles brasileiras a 
partir de 1960. O malandro retratado na literatura, na música e no cinema 
do período pré-Golpe Militar se limitava a comercializar pequenas quan-
tidades de maconha apenas para reforçar seus ganhos com o samba, a 
exploração da prostituição, os jogos de azar, e para manter suas atividades 
dentro dos limites da contravenção. O traficante, ao contrário, já não se 
importa se a comercialização de grandes volumes de drogas proibidas 
se enquadra no campo da criminalidade. Afinal, se os riscos são altos, 
os lucros também o são e o mercado consumidor para este “produto” é 
cada vez maior. Assim sendo, o novo bandido, segundo Schollhammer, é 
o resultado de uma nova ordem do crime em que não predomina mais “o 
mercado restrito da maconha, puxado pelo Malandro, mas pelo mercado 
da cocaína, de circulação financeira muito maior, garantido por quadri-
lhas fortemente armadas, que passam a constituir o poder informal nos 
morros da cidade”.1

Estabelecidas as principais características de malandros e bandidos 
urbanos atuais é possível, agora, cotejar os respectivos perfis, verificando 
pontos de aproximação e distanciamento para avaliar qual deles melhor 
se enquadra, no papel de pólo oposto ao convencionalmente positivo. O 
quadro sinóptico abaixo apresenta, sinteticamente, a comparação entre os 
dois tipos de personagem.

1 SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Breve mapeamento das relações entre violência e cultura no 
Brasil contemporâneo. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n. 29. Brasília, 
jan./jun. 2007, p. 37-38.
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O MALANDRO O BANDIDO

Originário das camadas excluídas da sociedade,  
principalmente dos subúrbios e favelas das grandes cidades.

Sente desprezo pelo trabalho formal, que considera escravizante 
devido ao salário fixo, horários rígidos preestabelecidos, tarefas  

rotineiras e tediosas e a baixa remuneração.

Em geral, é razoavelmente 
benquisto e respeitado em sua 
comunidade.

Em geral, é temido e mesmo 
odiado em sua comunidade.

Dotado de malícia e lábia, con-
vence pela palavra. Pauta-se pela 
conciliação.

Não busca convencer. Intima à 
obediência com armas de fogo. 
Pauta-se pela confrontação.

A violência é empregada 
somente como último recurso.

A violência é um procedimento 
frequente e natural.

Em confrontos, usa a capoeira e, 
em último caso, armas brancas 
como a navalha. Raramente usa 
armas de fogo.

Em confrontos, usa armas de 
grande poder de fogo: pistolas, 
fuzis, metralhadoras e até mesmo 
granadas.

Veste-se com apuro, imitando o 
burguês. Seu exagero caricato 
torna-o visível às forças da lei.

Veste-se com exagero. Seus tênis 
de marca e jóias caras o tornam 
visível às forças da lei.

Individualista, procura viver e 
agir sozinho.

Gregário, procura viver e agir em 
bando.

Vive equilibrando-se entre os 
universos da ordem e da desor-
dem. Normalmente tem vida 
longa.

Vive completamente incorpo-
rado ao universo da desordem. 
Costuma ter vida curta.

Anseia, ao final, ser absorvido 
pelo pólo do convencionalmente 
positivo.

Anseia crescer na hierarquia 
marginal. Preocupa-se apenas 
com o presente.

Melancólico e solitário. Desesperado e rancoroso.

Figura 1 – Diferenças e semelhanças entre malandros e bandidos.
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Com base nas informações contidas neste quadro sinóptico, cons-
tatamos que a diferença de comportamento em relação à questão da vio-
lência aparenta ser, realmente, o divisor de águas entre malandros e ban-
didos urbanos atuais. Enquanto na produção literária calcada na “dialética 
da malandragem” os personagens malandros fazem de tudo para resolver 
suas pendências sem o uso da violência, nas narrativas que seguem os 
parâmetros da “dialética da marginalidade” abundam personagens sem 
pudor algum de apelar para atos violentos e intimidadores. A “conversa” 
e o “jeitinho” conciliatórios foram substituídos, ou ao menos postos em 
xeque, pelo uso abusivo das práticas violentas. Castro Rocha salienta que, 
desde a virada do século XX para o XXI, tem-se assistido ao crescimento 
descontrolado da violência urbana, introduzindo na população das metró-
poles sentimentos de medo, desconforto e insegurança.1

A produção ficcional engendrada por João Antônio apresenta-nos 
personagens multifacetados que não encontram saída para seu destino 
ingrato. O malandro boêmio retratado em seus escritos, se fosse transpor-
tado para a primeira década do século XXI, sentir-se-ia tão amedrontado e 
inseguro frente a essa realidade violenta quanto qualquer um de seus perso-
nagens “otários”. Encontramos a confirmação disso em uma de suas entre-
vistas, na qual o escritor menciona que o Morro da Conceição é um lugar 
pacífico e acolhedor, onde até mesmo integrantes da classe média baixa já 
acalentavam a ideia de ir morar. Um de seus personagens, inclusive, resolve 
fugir para esse Morro em busca da segurança que não encontra no asfalto:

Por um desses milagres cariocas inexplicáveis, o 
Morro da Conceição é habitado por gentes traba-
lhadoras, pacíficas e viáveis. Há coisas lamentáveis 
sobre morros no Rio de Janeiro e São Paulo, prin-
cipalmente na região do Jaguaré, nas beiradas do 
Rio Pinheiros, que eu nem gosto de me lembrar e 
menos ainda de contar, pois, me são coisas íntimas 
e doem muito. A droga mais a superpopulação aca-
baram com a paz e até com a identidade dos mor-
ros. O meu personagem narrador foge para o Morro 
da Conceição. E faz ele muito bem. Deve ser um 
sujeito de bom senso. Gosta de viver sem aflição.2

1 ROCHA, João Cezar de Castro. Dialética da marginalidade: caracterização da cultura brasi-
leira contemporânea. Folha de São Paulo. São Paulo, 29 fev. 2004, p. 159.

2 SILVA, Mylton Severiano da. Paixão de João Antônio. São Paulo: Editora Casa amarela, 
2005, p. 252-253.
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Este medo da violência, portanto, se estende ao malandro de João 
Antônio, que normalmente não recorre a armas de fogo para resolver suas 
pendências, mas a golpes de capoeira ou briga a socos, com a faca ou 
navalha entrando em ação apenas em último caso. É possível constatar 
isso quando Bacanaço e Malagueta, ao presenciarem o policial Silvei-
rinha humilhando e achacando o garoto Perus, ficam imaginando como 
cada um deles atacaria o tira corrupto:

Se marchasse para cima de Silveirinha não seria 
a fim de fazer carinho não. Iria solar com von-
tade. [...] era professor da lâmina ligeira — ligeira 
varando o paletó de linho, correndo direitinho [...] 
agüentaria chutes na caixa do pensamento e nas 
costelas e todo o acompanhamento que se deve dar 
a um safado. [...] Esperava um gesto só de Baca-
naço e já partiria e desempenharia seu papel e iria 
apanhar ou surrar muito — pensou. [...] Imaginava 
correr o pé por baixo, partiria para Silveirinha já 
com o taco na mão. Chutaria os rins, o sexo, depois 
chutaria a cara balofa. Usaria o bico dos sapatos, os 
chutes valendo.1

A não utilização de armas de fogo por parte dos personagens 
malandros boêmios aparece, também, no episódio em que o ainda garoto 
Paulinho Perna-Torta é flagrado pelo seu patrão roubando dinheiro do 
caixa. Esta cena, se envolvesse a maior parte dos personagens meninos 
retratados por autores como Ferréz ou Lins provavelmente terminaria 
com o gordo comerciante estirado no chão, em meio a uma poça de san-
gue, uma vez que os “bichos-soltos” da narrativa de Lins ou os bandidos 
de Ferréz desde a adolescência já portavam armas de fogo.

No incidente envolvendo o policial corrupto, Bacanaço e Mala-
gueta, a despeito da imensa vontade de dar um corretivo no policial abu-
sado, sabem, devido à longa experiência na malandragem, que só teriam 
a perder com a agressão. Assim, Bacanaço intervém para livrar Perus e 
acaba pagando o “pedágio”. Entra em cena a “reconciliação compensa-
tória” e o “jeitinho” prescritos por Candido e DaMatta, o diálogo como 
instrumento de convencimento do malandro para manutenção da paz. O 
personagem Paulinho Perna-Torta, ao perceber que não havia espaço para 

1 Malagueta, Perus e Bacanaço, p. 134-135.
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um entendimento com o comerciante ensandecido, opta pela fuga ao con-
fronto. Esta opção de conciliação dos malandros, todavia, já não é mais 
praticada pelos bandidos retratados por Ferréz ou Lins, pois preferem 
silenciar a fala e dar “voz” à bala.

Entretanto, dependendo do caso, alguns personagens joãoanto-
nianos não se fazem de rogados se for necessário apelar para as armas 
de fogo caso houver algum motivo forte que justifique tal recurso 
extremo. O leão-de-chácara Joãozinho da Babilônia, ao conjeturar a 
possibilidade de tomar a mulata Guiomar do poderoso Batistão, prevê 
um possível confronto entre os dois e pensa: “quer guerra? A sua é 
máuser, o meu é 38”.1 O personagem Jaime, de Leão-de-chácara, que 
se auto descreve como já barrigudo e com 48 anos, teme perder seu 
emprego de porteiro para algum jovem recém-saído das academias 
de lutas marciais. Além disso, raciocina ele, também pode acontecer 
algum tumulto imprevisto durante o exercício de sua função. Para 
prevenir-se, ele comenta, ao final do conto, que aquilo que carrega à 
direita da cintura é “uma automática, de pente pronto, cheio, dessas 
máquinas de guerra que comprei de um marítimo e que só majorengos 
das três armas podem usar”.2

A análise e cotejamento das principais características dos persona-
gens malandros e bandidos permite estabelecer alguns pontos importantes 
sobre o destino que aguarda a ambos. Sobre o malandro joãoantoniano, 
constatamos que o modo de vida desse personagem dos interstícios sociais 
se mostra extremamente sensível às mudanças de atitude da sociedade em 
relação ao mundo da desordem. O malandro necessita de um espaço físico 
e social vital para realizar suas “virações”. As alterações nesta espécie de 
espaço malandro podem inviabilizar as práticas de malandragem e forçar 
o personagem a “migrar” para algum outro tipo de atividade. Uma amos-
tra dessa suscetibilidade às mudanças encontra-se no relato do “leão” 
Jaime sobre um período em que as forças policiais decidiram atuar com 
mais rigor contra a prática do trottoir. Com a pressão policial, as “minas”, 
quando não acabavam presas, se viam obrigadas a trabalhar dentro das 
boates e inferninhos. Com isso, não sobrava “espaço” para o malandro, 
pois a mulher não podia pagar ao dono do estabelecimento para se prosti-
tuir ali e, ao mesmo tempo, sustentar um cafetão. O malandro precisava, 
então, arrumar outra “viração” ou um trabalho formal.
1 Joãozinho da Babilônia, p. 87.
2 Leão-de-Chácara, p. 44.
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Com a blitz malhando, fechando em cima do 
 trottoir, começava a tomar chá-de-sumiço aquele 
tipinho de cafetão, cafiolo, cafiola de uma mulher 
só. Com a mina em cana, o malandro se apavorava, 
tinha de se virar e caía fora da noite. Ia pelejar 
como qualquer otário. [...] Pensando direitinho, 
elas sofriam mais nas mãos dos cafetões. Porque 
eles viviam só do dinheiro delas e apertavam mais 
a prensa.1

Contudo, se existe uma característica que personagens malandros 
e bandidos compartilham com entusiasmo é a ojeriza ao mundo do traba-
lho. Assim, fica difícil aceitar que um autêntico malandro se submeta à 
“humilhação” de ingressar na esfera do trabalho formal. Sua opção, quase 
que invariavelmente, será a de abandonar a prática da conciliação e do 
“jeitinho” e ingressar no universo da bandidagem. A recusa de Paulinho 
Perna-Torta em “camelar”, em fazer coisas de “marmiteiro”, é outro indí-
cio a apontar para o destino que aguarda o malandro nos novos tempos: a 
absorção dos conceitos da “Dialética da marginalidade” e a metamorfose 
em bandido do crime organizado. Os bandidos urbanos atuais também 
veem o trabalho com verdadeiro horror, como revela o personagem Mar-
telo, de Cidade de Deus, que apesar do medo de “amanhecer com a boca 
cheia de formiga” declara, enfático, que “[...] virar otário na construção 
civil, jamais. Essa onda de comer de marmita, pegar ônibus lotado pra ser 
tratado que nem cachorro pelo patrão, não, isso não”.2 Em Manual prá-
tico do ódio, o personagem Celso Capeta comenta com seus amigos que:

trabalhar para os outros hoje em dia era ser escravo 
moderno, só virava mixaria. Não cansava de nar-
rar aos amigos de cerveja que o teto da garagem 
era enorme, muito trabalho, também o patrão tinha 
mais de cinco carros. Celso Capeta falava e come-
çava a comparar a casa dos patrões com a sua casa, 
dizia alto que na casa deles tinha piscina, hidro-
massagem, e na sua córrego fedorento, chuveiro 
com extensão queimada.3

1 Leão-de-Chácara, p. 40.
2 LINS, Paulo. Cidade de Deus. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 145.
3 FERRÉz. Manual prático do ódio. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003, p. 18-19.
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O bandido se diferencia do malandro por sua facilidade em adaptar 
suas ações às alterações no relacionamento com a sociedade. O malandro 
sinuqueiro e o apontador de jogo do bicho da narrativa joãoantoniana, por 
exemplo, só sabem “trabalhar” em suas respectivas “virações”. O bandido, 
ao contrário, tem capacidade para diversificar ou mesmo alterar radical-
mente sua forma de ação criminosa. A sociedade tem assistido frequen-
temente a “surtos” de certos tipos específicos de crimes que, tão logo são 
combatidos com maior eficiência pelas forças policiais, diminuem sensi-
velmente, pois os meliantes resolvem “migrar” para outro tipo de crime.

A versatilidade do bandido é comprovada pela crescente “especia-
lização” das ações criminosas. Nos anos 1960 e 1970, o crime organizado 
praticava assaltos a bancos e sequestros de pessoas ricas como principal 
fonte de lucro. Com a criação de delegacias especializadas no combate a 
estes crimes, as diversas quadrilhas passaram a investir em outras moda-
lidades de golpes como o roubo de cargas e o tráfico internacional de 
drogas. Nos anos 1980, com a abertura do mercado brasileiro às empresas 
estrangeiras e o consequente aumento das importações, os bandidos pas-
saram a investir, também, no tráfico de máquinas caça-níqueis. A partir 
dos anos 1990 e início da primeira década do século XXI, a ênfase crimi-
nosa fixou-se, também, no golpe da “saída de banco”, nos assaltos a joa-
lherias em shopping centers e nos “arrastões” em condomínios de luxo. A 
inventividade criminosa parece não ter fim.

A constante mutação do modus operandi do bandido fica patente 
em romances que seguem os parâmetros da “Dialética da margina-
lidade”. O livro Cidade de Deus, por exemplo, é constituído por três 
histórias centrais: “História de Inferninho”, “História de Pardalzinho” 
e “História de zé Miúdo”. Essas narrativas acompanham a trajetória do 
conjunto habitacional desde sua origem, no início dos anos 1960, até o 
final da década de 1980.

Na primeira narrativa, destaca-se a trajetória de três assaltantes 
“pés-de-chinelo”, Tutuca, Martelo e Inferninho, que atacam caminhões 
de entrega de gás e distribuem a mercadoria aos moradores do conjunto. 
Ao tentarem golpes maiores, como um “arrastão” em um motel, acabam 
perseguidos pela polícia, acusados, injustamente, pela autoria de uma 
chacina realizada naquele local. Mais tarde, Inferninho morre assassinado 
pela polícia, Martelo se regenera e torna-se crente. Tutuca acaba sendo 
assassinado pelo marido de uma mulher que ele estuprara. Percebemos, 
nesses três personagens, aproximações com os bandidos “românticos”, ao 
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estilo Robin Hood, descritos por Hobsbawm, que buscam prestar serviços 
à sua comunidade. Serão, rapidamente, substituídos por criminosos mais 
violentos e insensíveis aos problemas comunitários.

No período seguinte, a história de Pardalzinho, mostra como o 
conjunto habitacional suburbano se viu invadido pelo tráfico de drogas 
e o crescimento acelerado da violência, pois as quadrilhas precisavam 
defender seu território pela força das armas e imposição do medo junto 
aos moradores da comunidade. O personagem central, Pardalzinho, morre 
em uma emboscada.

Na narrativa final, a de Zé Miúdo, entra em cena a guerra entre 
quadrilhas, com a população indefesa em meio ao fogo cruzado da dis-
puta pelo controle das “bocas-de-fumo” da comunidade. Nesse conflito, 
não apenas o grau de violência aumenta descontroladamente, como a 
idade dos combatentes despenca na mesma proporção, envolvendo cada 
vez mais adolescentes e até mesmo crianças. O armamento passa a ser 
o mesmo empregado em guerras, com confrontos violentíssimos entre 
as quadrilhas rivais e entre estas e as forças policiais. A cada história ou 
período narrado na obra, portanto, ocorre um aumento da complexidade e 
organização das ações criminosas, conforme pondera Roberto Schwarz.

Ao acaso dos episódios, vão pingando elementos 
de periodização, comuns à ordem interna da ficção 
e à realidade: do roubo por conta própria à organi-
zação em quadrilha, do imprevisto dos assaltos ao 
negócio regular da droga, do revólver simples ao 
armamento de especialista (no auge da luta entre 
quadrilhas, zé Pequeno, que não tem medo de nada, 
tenta negociar fuzis usados na Guerra das Malvi-
nas), da espreita de ocasiões ao controle e gerência 
de um território. Em vagas sucessivas, a violência 
cresce e a idade dos criminosos diminui.1

A preponderância das armas de fogo na condução das relações entre 
os personagens sugere que, se o malandro joãoantoniano parece fadado 
ao desaparecimento, os bandidos de obras como as de Ferréz e Lins, por 
outro lado, parecem ter “fôlego” suficiente para permanecer em evidência 
no cenário literário brasileiro ainda por um longo tempo.

1 SCHWARz, Roberto. Cidade de Deus. In: ______. Seqüências brasileiras. Ensaios. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 166.
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6.2 Bandido: a metamorfose do malandro
O desenrolar dos raros momentos de sucesso e das muitas des-

venturas dos personagens de João Antônio expõe importantes aspectos 
da vida nos subúrbios cariocas e paulistanos como, por exemplo, a pre-
cariedade das condições de moradia, transporte e trabalho. Descortina, 
igualmente, a desalentadora situação da juventude suburbana, que não 
consegue vislumbrar um futuro melhor, que não se resuma a repetir o 
caminho, já palmilhado pelos pais e avós, da estagnação social, repre-
sentada, quase que invariavelmente, por um emprego fixo e um salário 
que mal permite a mera sobrevivência do indivíduo. À exploração do 
trabalho vem somar-se a já notória ausência do Estado no que diz res-
peito a políticas sociais, o que compromete ainda mais a qualidade de 
vida dos moradores.

O resultado funesto da somatória de fatores como a miséria, a 
fome, a exploração do trabalho e a falta de políticas estatais efetivas, 
entre outros, origina um crescente e inquietante sentimento de revolta que 
coloca os personagens suburbanos de João Antônio frente ao dilema de 
ter de escolher entre conformar-se com a vida medíocre e explorada do 
trabalho formal ou cruzar a linha que delimita o mundo da legalidade.

Se a problematização central do terceiro e do quarto capítulos da 
pesquisa foi a questão da degradação do espaço dos subúrbios, reduto 
principal da malandragem e de onde surgem os novos candidatos a 
malandro, o quinto capítulo buscou descrever como ocorrem as disputas 
dentro do submundo malandro pela ocupação dos espaços reservados à 
prática de golpes e “virações”, caso específico de determinados bairros, 
ruas, botequins, salões de sinuca e cabarés. O quinto capítulo evidenciou, 
também, como a degradação desses espaços afetou profunda e negativa-
mente a continuação do estilo sui-generis de vida dos malandros.

O indivíduo que vivenciava a plena malandragem adotava essa 
opção ao se dar conta de que o trabalho assalariado, especialmente o 
desenvolvido nas indústrias, a partir do decênio de 1940, não configu-
rava, a despeito de toda a propaganda tendenciosa veiculada pelo governo 
do Estado Novo, uma tentativa de qualificação do operariado, mas sim 
uma manobra para perpetuar o padrão de dominação oligárquica típica do 
 período pré-Abolição. Assim, a malandragem surgia como uma alterna-
tiva de sobrevivência e oposição à marginalização exercida sobre o tra-
balhador em geral, já que este não conseguia viver condignamente dos 
frutos de seu árduo trabalho. Pondera Ruben George Oliven que “é justa-
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mente como rejeição do trabalho e como estratégia de sobrevivência que 
a malandragem precisa ser compreendida”.1

O malandro, embora rejeite o trabalho formal ainda assim aspira a 
ser reconduzido e aceito no pólo social do convencionalmente positivo. 
Apesar de sua capacidade em manter-se no limiar entre ordem e desor-
dem, seu sonho maior é gozar de uma “aposentadoria” estável, tranquila 
e respeitável, coisa que somente o dinheiro pode assegurar.

Todavia, o sonho de uma vida boêmia, emocionante, aventureira e 
coroada por um final de vida tranquilo e confortável se encontra amea-
çado. Afinal, o espaço físico e social em que os personagens malandros se 
moviam encontra-se inapropriado para a realização das ações malandras. 
Com seu espaço de ação totalmente (ou quase) descaracterizado, restam 
poucas opções ao malandro. Entre elas, transferir-se definitivamente para o 
mundo da ordem, tornando-se um “otário”, ou enveredar pelo caminho da 
desordem, da marginalidade explícita, metamorfoseando-se em bandido.

Para compreender por que o malandro de João Antônio se mos-
tra tão suscetível a mudanças em seu espaço físico e social, passaremos 
a examinar a evolução desse personagem como forma de determinar se 
ainda existem caminhos que ele possa trilhar para continuar sendo o pólo 
oposto ao convencionalmente positivo. Ao que tudo indica, no entanto, 
João Antônio, premonitoriamente, antevia que a degradação do espaço do 
subúrbio, decorrente do processo modernizador das metrópoles de Rio de 
Janeiro e São Paulo, acabaria forçando o malandro a abandonar seu estilo 
peculiar de vida boêmia, para enveredar por novos caminhos, não importa 
quais, desde que lhe garantissem a sobrevivência.

O rancor e a frustração demonstrados por João Antônio em relação 
à gradativa deturpação das características do universo malandro surgem 
como sintomas da mudança de postura do escritor ao longo dos contos 
examinados. A leitura e análise desses textos permitiram, ainda no ter-
ceiro capítulo, elaborar uma classificação geral dos personagens malan-
dros com base no posicionamento pessoal e na linha de ação de cada um 
deles frente à sociedade. O posterior aprofundamento da pesquisa mos-
trou que essa classificação era insuficiente para entender e abarcar toda 
a evolução do posicionamento de João Antônio frente à problemática da 
malandragem. Era preciso ir mais além e encontrar o fio da meada que 
permitisse entender por que o foco das narrativas joãoantonianas se alte-
rou com o passar do tempo.
1 OLIVEN, Ruben George. Violência e cultura no Brasil. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1989, p. 31.
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Uma eficiente maneira para se conhecer o criador é a partir do 
exame detalhado de suas criaturas. No caso do escritor paulistano, o ree-
xame de suas criaturas, ou seja, de seus contos, auxiliará na tarefa de iden-
tificar as razões que o levaram a mudar seu posicionamento com relação 
ao universo da malandragem boêmia que, inicialmente, tanto celebrara.

A coletânea Malagueta, Perus e Bacanaço, de 1963, por exem-
plo, agrupa certo número de textos que, em função das características 
específicas apresentadas por seus protagonistas, podem ser classificados 
como “contos de malandro acomodado”. É o caso de “Busca”, “Afina-
ção da arte...”, “Visita” e “Meninão do caixote”. Sua classificação como 
tal se deve ao fato de seus personagens principais acabarem se confor-
mando em se reintegrar ao pólo da ordem, ainda que acalentem o desejo 
íntimo de voltar a fazer parte da vida descompromissada da boêmia. O 
conto “Meninão do caixote” se diferencia dos outros três por não oferecer 
indícios insofismáveis de que o protagonista realmente sente saudades 
do tempo vivido na boêmia ou se o texto simplesmente se preocupa em 
relatar um período pitoresco da vida do personagem.

Significativamente, a coletânea em pauta também reúne textos cujo 
conteúdo permite classificá-los como sendo “contos de malandro boê-
mio”. Ao contrário do que ocorre com os malandros “acomodados”, os 
protagonistas desses contos vivem plenamente integrados à vida boêmia 
das metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo. São eles, “Malagueta, Perus 
e Bacanaço”, “Frio” e “Merdunchos”. Cabe salientar que, neste último, 
não há exagero em se afirmar que o jogo de sinuca constitui o verdadeiro 
protagonista do texto. Nessas três narrativas, os personagens principais, 
assim como o espaço em que eles circulam, são basicamente boêmios.

Se as primeiras produções ficcionais de João Antônio sobre o uni-
verso da malandragem apresentavam uma visão lírica, terna, até mesmo 
favorável à figura do malandro boêmio, com sua lábia, seu charme, 
valentia e astúcia, a partir de Leão-de-chácara, publicado doze anos após 
Malagueta, Perus e Bacanaço, fica patente uma mudança firme e deci-
siva na forma como o escritor paulistano encara e retrata o universo da 
boêmia. Aqui, é possível perceber que a alteração em sua visão sobre o 
malandro se deve às transformações radicais sofridas pelo próprio uni-
verso malandro. Em “Malagueta, Perus e Bacanaço”, os percalços dos 
três personagens permitem ao leitor alimentar uma boa dose de empatia e 
piedade para com o desafortunado trio de jogadores de sinuca. Entretanto, 
o escritor, ao se debruçar sobre as características dos leões-de-chácara, 
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na coletânea Leão-de-Chácara, bem como sobre o submundo sórdido e 
ambíguo dos dedos-duros, retratado em “Dedo-Duro”, já expõe, sem mui-
tos pudores, o descontentamento e desilusão que ele sentia para com o 
submundo malandro que conheceu e frequentou na juventude.

As narrativas da obra Leão-de-chácara, significativamente, já 
não são povoadas pelos malandros boêmios dos salões de sinuca, mas 
por uma nova espécie de habitante da noite, um ser intermediário entre 
o malandro boêmio, o trabalhador formal e o malandro “acomodado”. 
Explica-se, assim, porque o modo de vida do “leão” Jaime se diferen-
cia da opção de vida dos malandros típicos, retratados nos “contos de 
malandro boêmio” presentes em Malagueta, Perus e Bacanaço. Embora 
o “leão” continue nas “virações” típicas de quem vive na noite, uma vez 
que pratica a agiotagem e, “quase toda noite”, desconta “cheque de otário 
a juro alto de um dia e cobrado antes”,1 o fato é que Jaime possui resi-
dência fixa em um subúrbio da Zona Norte do Rio, com dois filhos e uma 
mulher “honesta”, o que faz toda a diferença. Já não podemos, portanto, 
classificá-lo meramente como malandro boêmio, pois sua vida suburbana 
de homem “sério”, pai e marido destoa do comum da conduta desregrada 
dos verdadeiros boêmios. Tampouco podemos considerá-lo um malan-
dro “acomodado”, daqueles que passam algum tempo na boêmia, mas, 
devido a diversos fatores, “engolem” sua preferência pela vida noturna e 
se submetem à rotina tediosa dos “otários”, com seus empregos formais 
e obrigações domésticas. Encontramos, portanto, uma inquietante dificul-
dade para definir um personagem como Jaime, o qual poderia, talvez, ser 
enquadrado na classificação de malandro semi-incorporado à sociedade 
ou, ainda, constituir-se em um “otário” metido a malandro.

“Joãozinho da Babilônia” segue esta mesma linha, já que também 
procura afastar-se do paradigma do malandro boêmio dos primeiros con-
tos joãoantonianos. Não por acaso, o protagonista também é leão-de-chá-
cara em um inferninho chamado Bar e Buate Danúbio. Seu turno de tra-
balho termina com a chegada de um novo dia e, tão logo amanheça, ele 
se dirige ao Hipódromo da Gávea para assistir aos aprontos dos cavalos 
que correrão à tarde/noite daquele dia. Mora em Madureira, é casado e 
tem uma filha. Além das gorjetas recebidas na boate também joga nos 
cavalos e no jogo de ronda. Se o conto “Leão-de-chácara” discorre sobre 
as características principais da profissão de “leão-de-chácara”, a narrativa 
de “Joãozinho da Babilônia” tem como ponto central a disputa da mulata 
1 Leão-de-chácara, p. 32.
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Guiomar pelo protagonista e um “otário” endinheirado, chamado Batis-
tão. Jaime e Joãozinho da Babilônia são casados com “mulher honesta”. 
O último, porém, alimenta, ainda, a esperança de viver sua grande paixão 
com Guiomar. O personagem confessa preocupação com esse envolvi-
mento inesperado: “diacho, Joãozinho da Babilônia tem janeiro na noite, 
não se ilude feito um menino. Estou pegando amizade”.1 Nesse sentido, 
Joãozinho está rompendo uma regra de ouro da malandragem: nunca se 
apaixonar, principalmente por alguma “mina”.

Encontramos, em “Joãozinho da Babilônia”, a presença de dois tipos 
diferentes, embora sempre presentes e, cada qual à sua maneira, essenciais 
ao mundo boêmio degradado: a “mina” e a “esposa”. Oliven discorre sobre 
a importância e ambivalência da mulher na vida malandra.

Na verdade, a figura feminina é essencial e, ao 
mesmo tempo, ambivalente, representando, por um 
lado, uma fonte potencial de prazer na condição de 
amante, mas significando também, na mesma condi-
ção, a mulher piranha que, ao abandonar o malandro, 
o transforma em otário. Num pólo oposto, a mulher 
representa menos o prazer e mais a instituição da 
família enquanto aparelho ideológico de Estado, 
funcionando como agente do princípio da realidade, 
ou seja, simbolizando a exigência de trazer dinheiro 
para casa e a monotonia do cotidiano. 2

A mulher “esposa” e sua filhinha representam, para Joãozinho 
da Babilônia, o porto seguro, a estabilidade, o ponto de contato com o 
mundo da ordem, que o motiva a aguentar a dura vida de trabalhador 
formal. A mulata Guiomar, por outro lado, representa o prazer, a diver-
são, os momentos mágicos vividos entre as viagens do ciumento Batistão 
Pamplona, ou seja, o universo da desordem. Uma vez que toda “mina” 
representa, também, uma possibilidade de lucro, boa parte do dinheiro 
que ela ganha de Batistão termina nos bolsos de Joãozinho. Todo sonho, 
porém, chega ao seu fim. Esta relação proibida tem seus desdobramentos 
e acaba com a morte da mulata. Joãozinho da Babilônia, como Jaime, 
também não pode ser classificado, simplesmente, como malandro boêmio 

1 Joãozinho da Babilônia, p. 90.
2 OLIVEN, Ruben George. Violência e cultura no Brasil. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1989, 

p. 45.
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ou malandro “acomodado”, pois a opção por uma autêntica malandragem 
só pode ser vivida pelos solteiros, como assevera Oliven.

Essa nova fase dos textos sugere que o escritor considerava a pos-
sibilidade do antigo malandro boêmio optar por uma espécie de convi-
vência mais conciliadora com o universo da ordem. Afinal, os “leões” 
agora aceitavam exercer uma profissão formal, de “otário”, embora não 
deixassem de aproveitar qualquer oportunidade para ganhar dinheiro às 
custas dos “otários” que frequentavam as casas noturnas onde eles eram 
funcionários. Surge, assim, uma nova espécie de malandro, que aceita 
incorporar-se, pelo menos aparentemente, ao jugo da normalidade e do 
trabalho, para ter paz e tranquilidade que lhe permitam continuar desen-
volvendo, disfarçadamente, suas atividades malandras. Uma classificação 
cabível para este malandro atípico seria a de “malandro híbrido”, consis-
tindo naquele indivíduo que oscila entre os dois pólos sociais, mas man-
tém um pé firme em cada lado da linha que os separa, evitando perder o 
contato com qualquer um deles.

Outro personagem que poderia receber o epíteto de “malandro 
híbrido” é o protagonista de “Dedo-duro”. A razão para isso é o fato de zé 
Carioca não se constituir de fato em policial, o que o tornaria realmente 
um integrante do mundo da ordem, nem pode ser mais considerado um 
malandro na verdadeira acepção da palavra. É um personagem ambíguo 
que se esgueira pelos interstícios de nossa sociedade, não sendo mais nem 
“carne, nem peixe”.1 Em “Dedo-duro”, vale sublinhar, encontramos uma 
das piores formas de degradação que pode acometer um integrante da 
boêmia: tornar-se membro da polícia. De todos os segmentos existen-
tes na sociedade, a corporação policial é o mais odiado pelos malandros. 
Ódio este que se justifica quando se leva em conta que os policiais são os 
principais responsáveis pela repressão, exploração e humilhação sobre os 
personagens malandros. Afinal, são as blitz policiais que invadem os bor-
déis, bares, boates e salões de sinuca para prender, geralmente de forma 
violenta, qualquer um que não comprove residência fixa e carteira assi-
nada, que esteja portando algo semelhante a tóxicos ou simplesmente lhes 
pareça suspeito. São ainda os policiais que cobram “pedágio” dos joga-
dores nos salões de sinuca e que perseguem as prostitutas que ganham 
a vida nas ruas. Em suma, a polícia torna o cotidiano dos boêmios um 
verdadeiro inferno.

1 Dedo-duro, p. 138.
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zé Carioca, ao não suportar mais as inúmeras privações sofridas 
enquanto boêmio, decide “virar a casaca” e se torna um odiado e solitário 
alcagueta. Ele tem consciência, no fundo, de que nunca será realmente 
absorvido pelo pólo do convencionalmente positivo como um legítimo 
policial. Ele sabe, também, que jamais terá oportunidade de retornar para 
o lado da boêmia, já que a morte, de preferência lenta e dolorosa, é a única 
sentença cabível àquele que é descoberto como delator. Um malandro 
metamorfosear-se em cagueta é o mesmo que se condenar a viver em um 
limbo triste, sombrio e solitário, no qual a ameaça da morte se torna uma 
companheira constante.

“Paulinho Perna-Torta”, por sua vez, considerado por Antonio Can-
dido como a obra-prima da contística joãoantoniana, consiste em uma 
espécie de antevisão premonitória sobre o destino daquele malandro cuja 
imagem “pitoresca e folclorizada”, João Antônio “conhecia muito bem, 
como músico amador”.1 O texto narra a ascensão de um garoto de rua cha-
mado Paulo, desde seu início de vida difícil como engraxate nas ruas de 
São Paulo, especialmente nos arredores da Estação Júlio Prestes, passando 
pela função de encarregado de um bar da Alameda Nothmann, conhecido 
como “Boca do Arrudão”, onde recebe o apelido de Paulinho Perna-Torta, 
até chegar à condição de um dos criminosos mais procurados de São Paulo. 
Paulinho representa um passo além da simples malandragem. Se, ao chegar 
à Boca do Arrudão, o jovem “virador” almejava vir a ser, um dia, poderoso 
e considerado como Laércio Arrudão, mudou de ideia após amargar uma 
boa temporada na Casa de Correção de São Paulo. Ali, ao ficar sabendo 
que os homens da lei estavam novamente fechando o cerco sobre a zona 
de meretrício, decidiu “mudar de ramo” e investir pesadamente no tráfico 
de entorpecentes, atividade criminosa que começava a se firmar na época 
e dava lucros muito altos. Na própria cadeia, começa a ser escolado na 
prática do tráfico de drogas, saindo do presídio disposto a tomar a capital 
paulista de assalto. Um malandro ligado ao lenocínio adentrou as portas da 
Casa de Detenção. Quem saiu dali foi um bandido perigoso e ambicioso, 
incapaz de recuar diante de qualquer obstáculo. O personagem Paulinho 
Perna-Torta comenta que aquele presídio era como se fosse sua casa e que 
saía com “a cobiça raiada. São Paulo ia ser meu”.2

1 zILLY, Berthold. João Antônio e a desconstrução da malandragem. In: CHIAPPINI, Ligia; 
DIMAS, Antonio; zILLY, Berthold (Orgs.) Brasil, país do passado? São Paulo: EDUSP/
Boitempo, 2000, p. 182.

2 Paulinho Perna-Torta, p. 145.
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A figura do malandro joãoantoniano completava, assim, seu pro-
cesso de transformação. Um ciclo que se iniciou com o trio de sinuqueiros 
conluiados da coletânea de estreia encerrava-se com a total transmutação 
presente em “Paulinho Perna-Torta”. Se nos contos de Malagueta, Perus 
e Bacanaço o malandro ainda apresentava alguns traços da cordialidade 
e da prática da conciliação compensatória abordadas por Antonio Can-
dido e DaMatta, sua trajetória havia começado a mudar em contos como 
“Leão-de-Chácara”, “Joãozinho da Babilônia” e “Dedo-duro”, mostrando 
disposição em alterar radicalmente sua interação com a sociedade. Em 
“Paulinho Perna-Torta” o extremo oposto foi alcançado, pois o perso-
nagem principal metamorfoseou-se, definitivamente, em um criminoso 
perigoso, assassino e traficante de drogas.

Os malandros da sinuca e os leões-de-chácara, como já ressalta-
mos, diferem entre si pelo seu modus operandi, mas ainda residem nos 
subúrbios distantes e procuram passar despercebidos aos olhos críticos 
da sociedade. O personagem Paulinho Perna-Torta, contudo, já não se 
encaixa mais nesse espaço social. Ele se muda para bairros paulistanos 
elegantes e habita casas dotadas de todo conforto que o dinheiro do trá-
fico lhe proporciona. Frequenta lugares “grã-finos” e anda com “filhas 
de bacanas, nas estranjas”. Esta tentativa de “migração” do personagem 
para um mundo de luxo e esplendor encontra explicação nas postulações 
de Hobsbawm.

Ao mesmo tempo, porém, o bandido é inevitavel-
mente arrastado à trama da riqueza e do poder, 
porque, ao contrário dos outros camponeses [no 
caso de Paulinho Perna-Torta, os outros suburba-
nos], ele adquire a primeira e exerce o segundo. 
Ele é ‘um de nós’, constantemente envolvido no 
processo de associar-se a ‘eles’. Quanto mais bem 
sucedido é um bandido, tanto mais ele é ao mesmo 
tempo um representante e campeão dos pobres e 
parte integrante do sistema dos ricos.1

O ex-engraxate da Boca do Lixo tornara-se um bandido sanguiná-
rio e impiedoso. Nem mesmo os tímidos sinais de remorso que sente ao 
passar pela crise dos trinta e um anos conseguem fazê-lo desistir daquilo 

1 HOBSBAWM, Eric. Bandidos. Tradução: Donaldson Magalhães Garschagen. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Editora Forense Universitária, 1976, p. 86.
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que Ferréz,1 pela boca de seu personagem Régis, denominou “profissão 
perigo”. Nas palavras do próprio Paulinho, ele não suportaria voltar à 
velha vida de incertezas e privações: “mas sem tratamento, hoje eu vive-
ria mal. Camelaria, batendo cabeça por aí. E faria coisa de marmiteiro, 
sofredor”.2 Nisso, o agora bandido, Paulinho Perna-Torta, ainda se asse-
melha aos malandros sinuqueiros e leões-de-chácara.

João Antônio, a cada nova obra, apresentou um novo e cruel des-
tino reservado aos excluídos que caem nas teias do mundo ilusório da 
malandragem. A falta de melhores perspectivas de vida dos “híbridos” 
leões-de-chácara, a vida solitária, sobressaltada e estressante dos bandidos 
ou o maldito “estigma de Judas” que acompanha os dedos-duros repre-
sentam os destinos inglórios que o escritor vislumbrou para os malandros 
acossados pelas mudanças resultantes da modernização brasileira.

A acuidade demonstrada por João Antônio em antever o futuro 
sombrio que pairava sobre a sociedade brasileira encontra-se assinalado 
em “Lapa acordada para morrer”, de 1975, que consiste em uma investi-
gação memorialística no sentido de trazer à luz todo o esplendor e brilho 
que o famoso bairro boêmio ostentou. O texto rememora os tempos de 
glória dos grandes cabarés lapeanos que tentavam reproduzir todo clima 
de descontração, malandragem boêmia e inversão de valores dos seus 
congêneres oitocentistas da Europa. Mas o escritor mostra, também, como 
a modernidade foi responsável pelo fim deste glamour e a aposentadoria 
daquele modelo de malandro que criou fama própria e reforçou o mito 
boêmio da Lapa. O estilo de narração é pleno de nostalgia e lamentação 
para com o velho bairro que acabou suplantado por Copacabana como o 
bairro boêmio carioca por excelência.

“Testemunho de Cidade de Deus”, de 1976, é um misto de conto e 
reportagem no qual se antevia o futuro papel das favelas e subúrbios pau-
pérrimos: espaços propícios à proliferação da criminalidade organizada, 
como ocorre em termos de tráfico de drogas e o subsequente aumento 
desmesurado da violência. O enredo apresenta momentos de crueza nar-
rativa e relatos de histórias de vida pungentes e violentas.

Ô Copacabana!, de 1978, recorre a um tom sarcástico e humorís-
tico para denunciar a fraude da propaganda empregada pela direita bra-
sileira para transformar a “Princesinha do Mar”, aos olhos do Brasil e do 
mundo, em um paradigma da vida cosmopolita, sempre aberta a todos os 
1 FERRÉz. Manual prático do ódio. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003, p. 14.
2 Paulinho Perna-Torta, p. 155.
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povos e raças. Ao contrário, o bairro apresenta uma face pouco vista e 
desagradável, onde se destacam a alta galopante dos preços das mercado-
rias, o crescimento do número de buracos nas ruas, o desaparecimento de 
certos universos culturais cariocas, como o samba legítimo e as oferendas 
a Iemanjá. Para João Antônio, Copacabana usa uma máscara que reluta em 
retirar, continuando, enquanto puder, a enganar os trouxas e a si mesma. A 
violência presente na narrativa é, principalmente, política e social, enfati-
zando, por exemplo, o crescimento das ações do Esquadrão da Morte, que 
agia preferencialmente na Baixada Fluminense e em outros lugares onde 
vivia a população excluída do Rio de Janeiro. Neste texto, encontra-se 
uma das poucas personagens femininas verdadeiramente malandras da 
contística joãoantoniana: Mariazinha Tiro a Esmo, que inclusive recorre 
ao uso de armas brancas, como a navalha, para resolver suas desavenças.

“Paulo Melado...”, de 1982, apresenta natureza memorialista e, 
em certa medida, autobiográfica, abrangendo desde o período em que o 
protagonista, ainda menino, acompanhava seu pai pelas rodas boêmias 
de choro de Presidente Altino e subúrbios próximos, passando pelos 
primeiros empregos, pelos contatos iniciais do personagem com o sub-
mundo da boêmia, pela temporada obrigatória no serviço militar, pela 
descoberta dos grandes clássicos da literatura e chegando, então, até o 
momento em que um romancista famoso vem à sua procura no bar de 
seu pai. O texto lamenta que uma de nossas manifestações culturais, uma 
das maiores riquezas brasileiras, o choro, esteja sendo posta de lado em 
favor de ritmos e músicas estrangeiras. Lastima, na mesma proporção, 
o abandono de nossa literatura, que não aproveita o grande potencial da 
cultura brasileira.

A desilusão e o desgosto sentidos pelo escritor face ao inexorável 
desaparecimento do universo boêmio que conhecera tão bem, tornam-se 
palpáveis no texto “Abraçado ao meu rancor”, de 1986. A jornada inútil 
do protagonista em busca daquele mundo passado de boêmia, música e 
alegria acaba sepultando, de vez, todo e qualquer resquício do glamour 
e glória do malandro boêmio. Não há mais sambistas “da gema” a tirar 
samba do repinicar da lata de graxa, os antigos salões de sinuca estão 
tomados pelo acrílico, pela fórmica e pelo néon, quando não se encontram 
abandonados à ocupação pelo lixo e pelos ratos. O café, engolido em pé 
e com pressa, ou o bauru e o filé famosos, já não têm o gosto que o nar-
rador acalentava na memória. Suburbano de nascimento e classe média 
devido à profissão de jornalista, ele não consegue reencontrar-se com o 
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seu passado nem mesmo ao retornar à casa materna. A única coisa que 
nunca mudou e que, na verdade, piorou foram as péssimas condições do 
transporte coletivo, representadas pelo trem superlotado e de bancos ras-
gados, e pelas ruas deterioradas do bairro de infância. Se a presença de 
inúteis jornadas circulares dos personagens é uma constante na prosa fic-
cional joãoantoniana, a que ocorre em “Abraçado ao meu rancor” repre-
senta o melancólico desfecho de todas as demais, pois o protagonista, que 
saíra ainda jovem de seu lar no subúrbio para tentar a sorte na metrópole 
intimidadora, volta derrotado, desanimado, realmente abraçado ao seu 
rancor, para suas origens. E o faz apenas para descobrir que o mundo do 
qual saiu há muitos anos atrás também já não existe. O narrador talvez se 
dê conta, então, de que ele também se tornou um personagem “híbrido”, 
“nem carne nem peixe”, nem classe média, nem suburbano: um ser sem 
raízes assombrado pela fantasmagoria da modernidade.

Walter Benjamin, em seu afã de compreender seu “agora da cog-
noscibilidade”, ou seja, a ascensão do Terceiro Reich alemão, que sub-
verteu a ordem do mundo que o crítico conhecera durante sua juventude, 
recorreu às imagens dialéticas que lhe chegavam da Paris de Haussmann, 
desmascarada e injuriada por Baudelaire, ao denunciar a verdadeira face 
da ação “modernizadora” do prefeito francês. Percebemos que João Antô-
nio recorre a artifício similar em sua ânsia de compreender as razões que 
conduziram as figuras arquetípicas do malandro boêmio, do jogador de 
sinuca e do “virador” à beira da extinção. O contista buscou situar o cená-
rio em que suas narrativas se desenvolviam em um espaço-tempo anterior 
àquele em que ele as criou. A “reconstrução” literária da Lapa carioca dos 
idos de 1940, delineada por João Antônio em “Lapa acordada para mor-
rer”, representa um bom exemplo desse artifício literário.

A intenção do escritor, ao promover essa espécie de distanciamento 
temporal, era permitir que as imagens dialéticas do período retratado 
impactassem o resto de suas obras. Com isso, ele esperava encontrar pis-
tas sobre o destino reservado aos seus personagens. Isso consistia em uma 
espécie de necromancia histórica, que buscava, junto aos fantasmas do 
passado, que segundo ele andavam “soltos pelas ruas”, uma confirmação 
de sua antevisão do futuro sombrio de seus personagens, em especial, o 
do malandro boêmio, condenado a desaparecer, seja metamorfoseando-se 
em bandido ou em “otário”. Afinal, nos idos distantes da Lapa carioca, 
outro personagem arquetípico malandro, Madame Satã, já passara por 
uma metamorfose similar, tornando-se “hóspede” da Ilha das Cobras.
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Se ele conseguiu ou não realizar tal dialética não importa. O que 
nos cabe compreender é que, não apenas o resultado final de toda sua obra 
se revelou fulgurante e majestoso como a “constelação” mencionada por 
Benjamin, mas, simultaneamente, conseguiu, ainda que em parte, resgatar 
a imagem dos tempos de glória boêmia de Rio de Janeiro e São Paulo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao iniciar o exame dos contos selecionados, nossa intenção era 
verificar, em primeiro lugar, como João Antônio reconstruía o passado 
“mítico” e glorioso dos bairros boêmios e subúrbios de Rio de Janeiro 
e São Paulo. Sabíamos, por meio de entrevistas do contista, que seu 
desejo sempre fora o de empreender o resgate deste mundo, até certo 
ponto romântico e onírico, composto por bairros como as Lapas carioca 
e paulistana, além de Copacabana. Sabíamos, todavia, que este mundo 
já não mais existia, ou, melhor, muito pouco sobrou dele. Afinal, os 
malandros de antanho desapareceram, os bairros boêmios viraram “de 
família” e o desvario das noitadas e das rodas de samba de origem há 
muito haviam desaparecido.

A pergunta que se nos apresentava era: como João Antônio recons-
truía estes bairros boêmios e suburbanos? A resposta mais óbvia seria a de 
que ele apelava para suas memórias e reminiscências e transcrevia tudo 
para o papel, dotando seus personagens “merdunchos” das características 
daqueles malandros e “viradores” que conhecera no passado. Entretanto, 
esta resposta não encontra sustentação pelo simples fato do escritor, nas-
cido em 1937, não possuir idade para ter presenciado os anos gloriosos 
da Lapa Carioca, que se estenderam desde as primeiras décadas do século 
XX e se apagaram no alvorecer da década de 1940.

Embora o contista paulistano tenha vivido muitas das aventuras 
que relatou em seus contos, sua experiência de vida não era suficiente 
para abarcar a enorme variedade de situações e “virações” que vice-
jam em sua obra. Na verdade, o escritor andava pelas ruas das duas 
metrópoles brasileiras conversando informalmente com remanescentes 
daqueles tempos gloriosos da boêmia, como antigos leões-de-chácara e 
sambistas, aproveitando para colher material que lhe permitisse repro-
duzir, literariamente, as aventuras e peripécias malandras que lhe eram 
narradas. Então, lhe restava apenas o trabalho de dotar alguns de seus 
personagens das características e defeitos das pessoas de carne e osso 
que lhe confidenciaram tais fatos. Assim sendo, eles entravam para sua 
ficção como personagens malandros ao estilo dos bons tempos lapeanos. 
O próprio João Antônio confessa ter varado madrugadas conversando 
com leões-de-chácara de Copacabana e Lapa carioca sobre aquele pas-
sado não tão remoto.
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Objetivamos, também, investigar a evolução das cidades, com vis-
tas a averiguar que aspectos dessa evolução urbana contribuíram para o 
inchaço dos subúrbios e seu processo de segregação. Percebemos que o 
crescimento das cidades afetou a estrutura de trabalho, devido às inova-
ções tecnológicas que alçaram o desemprego e o subemprego a patamares 
muito elevados. O processo produtivo passou a enfatizar cada vez mais 
a capacitação do trabalhador. Especialmente os mais pobres não conse-
guiram atualizar-se e reciclar-se, aumentando as filas do desemprego e 
elevando o nível de miseráveis no Brasil. Como atesta Roberto Schwarz, 
o Brasil, da Colônia até o estágio atual, não conseguiu resolver a contento 
o problema da exploração do trabalho.1

O crescimento desmesurado das cidades levou ao evidente fracasso 
das autoridades públicas na tarefa de dotá-las de infraestrutura necessá-
ria e adequada para acolher as grandes levas de pessoas que deixavam 
o campo em busca de oportunidades nos centros das grandes capitais. 
Essa falta de infraestrutura contribuiu para o crescimento de subúrbios 
degradados e favelas, com todas as mazelas e inconvenientes que estas 
aglomerações urbanas trazem.

A degradação desses espaços urbanos fomentou um estado perma-
nente de tensão entre os personagens suburbanos e os que moram no cen-
tro e bairros nobres das metrópoles. Os efeitos do processo de urbaniza-
ção manifestam-se nos personagens das periferias, sejam eles malandros 
boêmios ou não, sob a forma de pessimismo, desconfiança, intolerância, 
agressividade, exacerbação do individualismo e acomodação. Os confli-
tos, com seus variáveis níveis de violência, se tornam uma constante, sola-
pando o espírito comunitário e contribuindo para um maior isolamento do 
indivíduo e para a perda de sua identidade.

Era nossa intenção, também, verificar como os personagens joãoan-
tonianos se apropriam de partes do espaço de determinados bairros, ruas, 
salões de sinuca, cabarés e boates com a intenção de reservá-las para a rea-
lização de suas “virações” e para a socialização entre os integrantes dessa 
escória social que João Antônio denominava “merdunchos”. Concluímos 
que estes personagens boêmios recorrem a alguns artifícios para ocupar e 
utilizar esses espaços urbanos, como a realização de peregrinações a pé, 
de forma circular, por vários bairros e ruas dos subúrbios e mesmo pelo 
centro da cidade, em busca de oportunidades para garantir seu sustento.

1 SCHWARz, Roberto. Que horas são?: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 
45.
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Um dos “sintomas” resultantes dessas peregrinações é o desenvol-
vimento, por parte dos personagens, de sentimentos contraditórios com 
relação ao seu espaço urbano, que recebe declarações de amor simul-
taneamente a xingamentos e “ameaças”, num processo de humanização 
desses espaços, que, aos olhos dos malandros, parecem dotados de von-
tade própria, cujo maior prazer parece ser o de lhes negar os desejos e 
aspirações. Outra forma utilizada para se apropriar das ruas consiste na 
alteração dos nomes pelos quais estes espaços públicos são conhecidos. 
Como vemos na questão envolvendo a Praça Serzedelo Correia X “Praça 
dos Paraíbas” ou na discussão sobre o nome Fepasa substituir a denomi-
nação antiga, qual seja, bairro Sorocabana. As disputas em torno do tema 
derivam do fato do indivíduo resistir a quaisquer mudanças drásticas em 
seu mundo, que a urbanização tenta lhe impor.

Em sua necessidade de reservar as ruas, botequins e salões de 
sinuca para suas atividades, os malandros se conformam em ocupar estes 
lugares apenas em horas específicas, especialmente à noite, como alter-
nativa para evitar conflitos com as classes trabalhadoras e médias que se 
dispõem a utilizar o mesmo espaço público. Já nos salões de sinuca, os 
malandros se veem obrigados a abdicar do aspecto lúdico do “joguinho” 
em troca da garantia do almoço de amanhã. Um jogador de sinuca não 
joga, portanto, por diletantismo, mas para sobreviver.

No que diz respeito aos cabarés e boates, os boêmios garantem 
sua ocupação estabelecendo ali certas regras rígidas de funcionamento 
das “virações”. Assim, é proibido a cafetões e prostitutas o sentimento 
do amor, pois este interfere no processo de mercantilização do sexo. Essa 
separação entre sexo e amor garante que a “atividade” das prostitutas seja 
vista apenas como um meio de ganhar dinheiro, evitando a interferência 
dos sentimentos no negócio.

Nosso objetivo final foi o de verificar os indícios disponíveis sobre 
o destino que aguardaria os personagens joãoantonianos se fossem trans-
portados para o campo literário da primeira década do século XXI. Ques-
tionávamos se os malandros de João Antônio, que pautam suas ações pelas 
premissas da “Dialética da malandragem”, teriam condições de exercer 
suas “virações” em um ambiente em que imperassem as premissas da 
“Dialética da marginalidade”. Para averiguar essa possibilidade, optamos 
por analisar as principais características dos malandros e compará-las com 
a de bandidos descritos em obras como Cidade de Deus, Manual prático 
do ódio e Capão pecado. Ao final da análise comparativa, constatamos que 
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o bandido tem maior capacidade de adaptar-se às mudanças de postura da 
sociedade frente ao mundo da desordem, ao passo que o malandro joãoan-
toniano se mostra suscetível a tais mudanças, devido à necessidade de um 
espaço social e físico propício para desenvolver suas malandragens. Com 
base nisso, nos demos conta de que o malandro joãoantoniano se encontra 
frente ao dilema de ter que escolher entre três opções: desaparecer total-
mente de cena, transformar-se em “otário” ou metamorfosear-se em ban-
dido, abraçando, completamente, o mundo da desordem.

Evidenciamos, também, que João Antônio, à medida que amadu-
recia sua produção literária, lenta, mas seguramente, desencantou-se com 
os rumos que tomava o mundo boêmio que conhecera e de que fizera 
parte. De uma visão romântica em relação ao malandro aos moldes dos 
grandes nomes da Lapa carioca, o contista paulistano passou a um pessi-
mismo crescente sobre o destino que aguardava seus “merdunchos”. Seus 
personagens passavam, cada vez mais, a uma irremediável melancolia e 
desespero existencial que lhes causava rancor e frustração. Então, para 
enfrentar o amargor de suas próprias existências, seus malandros, malan-
drinhos e “malandrecos” passam a recorrer a diversas formas de entorpe-
cimento e embrutecimento dos sentidos, como drogas, bebida e sedativos, 
além do excesso de cigarros, com vistas a olvidar, temporariamente, sua 
miserável condição existencial, refugiando-se do mundo exterior em um 
constante estado de solidão e isolamento.

Uma explicação para a mudança drástica na visão de João Antônio 
sobre seus personagens seria o fato dele ter se convencido da aparente 
inutilidade de sua luta por uma literatura que efetivamente abraçasse a 
realidade do povo brasileiro e a pureza e espontaneidade dos costumes 
dos subúrbios. Por isso, ele mesmo decidiu abraçar-se ao próprio rancor 
e adquirir um tom mais melancólico. Concluímos, por fim, que a herança 
literária que João Antônio legou infelizmente nos leva a constatar que, 
passados quinze anos de sua morte, os bairros dos subúrbios permanecem 
uma distante realidade para os donos do poder.
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