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13

INTRODUÇÃO

Mesma época, 
mesma c idade

Capital Federal, única cidade brasileira com mais de 1 milhão 
de habitantes, gente por toda parte dia e noite, prédios altos 

e com elevador, ruas iluminadas, carros, bondes, saias curtas, do-
mingos de praia e um grau de barulho, velocidade e atrevimento 
com que as províncias nem sonhavam. Esse era o Rio de Janeiro 
entre o Carnaval de 1919 e a Revolução de 1930. Foi o cenário que 
descrevi em meu livro Metrópole à beira-mar: O Rio moderno dos 
anos 20, lançado em 2019. O Rio era a meca, a moenda, o bruaá. A 
cidade nacional — e internacional.

As vozes da metrópole se concentra na ferramenta que a fazia 
girar: a palavra impressa. Numa época em que o cinema, o fonó-
grafo e o rádio ainda estavam de gatinhas, a palavra era a condu-
tora das ideias e das paixões. E parecia onipresente, nas redações 
que soltavam uma infi nidade de jornais; nas livrarias e nos sebos, 
onde todas as correntes se cruzavam; nas editoras e ofi cinas grá-
fi cas, cujas máquinas não paravam e onde não havia graxa que 
chegasse; nas instituições ofi ciais, como as academias de letras, os 
gabinetes de leitura e as bibliotecas; e nos sonhos dos aspirantes à 
glória literária, que desembarcavam na metrópole com uma carta 
para um fi gurão e um livro de poemas a publicar. O Brasil que 
saía dos cafundós entrava pela Galeria Cruzeiro e desembocava 
na Avenida — como se chamava a avenida Rio Branco —, onde se 
decidiam todos os destinos.
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Em Metrópole à beira-mar, narrei as peripécias de uma geração 
de escritores e jornalistas — poetas, cronistas, repórteres, roman-
cistas e provocadores, que tomaram seus espaços e lutaram pelo 
que tinham a apresentar. Era um tempo de tremendas transfor-
mações na tecnologia, no pensamento e nos costumes. Eles eram 
jovens, ambiciosos e tudo lhes interessava. Muitos se identificaram 
de tal modo com aquele tempo que ficaram prisioneiros dele e, por 
isso, invisíveis para a posteridade.

A maioria dos 41 autores reunidos nesta antologia, famo-
sos e/ou admirados na década de 20, está fora de catálogo, fora 
de circulação e fora de moda há quase cem anos. Não é o caso, 
evidentemente, de João do Rio, Lima Barreto e Murilo Mendes, 
cuja presença na literatura brasileira, depois de estabelecida, 
nunca mais se abalou. Nem de Julia Lopes de Almeida e Gilka 
Machado, que voltam a ganhar agora merecido reconhecimen-
to, embora continuem sub-representadas em volume editorial. E 
ninguém mais discute a importância de Ismael Nery na pintura, 
embora sua poesia, bissexta segundo Manuel Bandeira, continue 
um banquete para poucos. Todos os demais autores neste livro 
foram sendo progressivamente eclipsados, alguns até o apaga-
mento absoluto — como se a literatura brasileira pudesse passar 
sem eles.

Alvaro Moreyra, Adelino Magalhães, Orestes Barbosa, Ri-
beiro Couto e Patrocinio Filho, potências daquela época, só não 
estão soterrados de vez porque cada qual teve um título reeditado 
pela prefeitura e pelo governo do estado do Rio nos anos 90, hoje 
só disponível em sebos. Benjamim Costallat, Théo-Filho, Carmen 
Dolores, Chrysanthème, Mendes Fradique, Elysio de Carvalho e 
Antonio Torres também voltaram de relance à praça com um único 
livro cada um, por pequenas e bravas editoras, e sumiram de novo. 
Dante Milano e Mario Pederneiras tiveram sua poesia reunida em 
boas edições da Academia, mas de alcance reduzido. E Romeu de 
Avellar precisou que a Imprensa Oficial de seu estado, Alagoas, 
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propiciasse o relançamento de sua obra, incluindo o raríssimo ro-
mance Os devassos.

Compreende-se que autores fugidios e de obra curta, como 
Duque-Costa, Albertina Bertha, Moacyr de Almeida, Mercedes 
Dantas, Pedro Motta Lima e Paulo Silveira, tenham desaparecido 
das livrarias. E Oswald Beresford, claro, é um caso à parte — pelas 
extraordinárias circunstâncias de sua vida, não surpreende que só 
agora se descubra que ele existiu. Mas, considerando-se a enormi-
dade do que representaram em vida, não se explica que Augusto 
Frederico Schmidt, Agrippino Grieco, Ronald de Carvalho, Mu-
rillo Araujo, Felippe d’Oliveira, Olegario Marianno, Gastão Cruls, 
Peregrino Junior, Graça Aranha e Gilberto Amado também tenham 
sido banidos das prateleiras.

Esta antologia tenta trazer de volta essa turma, mesmo que a 
conta-gotas. Os textos reproduzidos aqui, digitados por mim e por 
Heloisa Seixas, foram selecionados da leitura de sua obra quase 
completa — para isso nos serviram os dez meses de quarentena 
de 2020, de março a dezembro — e extraídos, quase todos, das 
primeiras edições de seus livros, descobertas em sebos e leilões. As 
poucas alterações a que procedemos se deveram à atualização or-
tográfica, à conversão em redondo do itálico (hoje desnecessário) 
na maioria das palavras estrangeiras e a uma ou outra supressão 
de referências só compreensíveis em seu tempo.

O leitor se surpreenderá com esses textos e descobrirá que, 
desde 1920, o Brasil tinha um escrete de escritores afiados na ob-
servação de sua época e que já escreviam brilhantemente em bra-
sileiro, em todos os estilos correntes e em outros que, a partir dos 
anos 20, seriam caracterizados como “modernistas” (embora os 
autores do Rio, modestamente, fossem apenas modernos).

O fascinante, no entanto, é a variedade de assuntos de que 
tratavam. Ao contrário de seus colegas de outras praças, obceca-
dos pela destruição do soneto e dos pronomes bem colocados, 
esses autores estavam atentos ao entorno: os conflitos sociais e 
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políticos, as comédias e os dramas pessoais e humanos, as liças 
da inteligência. E, sem dispensarem o humor e a leveza que são 
as marcas do Rio, enxergavam a floresta, a árvore e a folha. Mais 
informações sobre eles estão no capítulo “Os autores, um por um”, 
no fim deste livro.

Para mim, há algo de mágico na ideia de que esses homens e 
mulheres viveram numa mesma época e cidade, o Rio, cruzando-
-se nas esquinas, esbarrando-se nas livrarias e, suprema intimida-
de, a centímetros uns dos outros numa estante ou página de jornal.
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Frases

A imprensa carioca dos anos 20 era um turbilhão. Nas ruas, nunca 
menos de vinte jornais diários e outro tanto de revistas semanais 

de todos os gêneros (só as revistas “galantes”, quase pornográfi cas, eram 
pelo menos cinco). Havia também periódicos restritos, dirigidos desde às 
colônias, como a portuguesa ou a alemã, até aos sindicatos, como o dos 
metalúrgicos ou o dos marítimos, e às associações, como a dos bancários 
ou a dos barbeiros. Somem-se as revistas mensais, os anuários de fi m 
de ano e os “almanaques”, como os patrocinados por xaropes e outros 
produtos farmacêuticos. Impossível determinar hoje o total de publica-
ções regulares no Rio daqueles anos. Como as empresas de jornais não 
pagavam impostos, o papel era barato e havia muitas gráfi cas, qualquer 
um podia manter um jornal ou revista.

E não faltavam colaboradores — dos mais célebres, como Alvaro 
Moreyra, Agrippino Grieco ou Ronald de Carvalho, exclusivos das revis-
tas mais ilustres, aos recém-chegados da província, dispostos a escrever 
de graça para aparecer. Suas colaborações abrangiam crônicas, artigos 
de opinião, críticas literárias, insultos sob pseudônimo, sueltos e todos 
os outros gêneros.

Cem anos depois, só uma fração desse material impresso continua 
interessante, claro. Mas, de repente, piscando numa página de texto com-
pacto e já quase ilegível, surgem frases capazes de nos empolgar — pelo 
brilho de seus autores, pela originalidade da escrita ou pelo que contêm 
de verdade.

Aqui vai uma seleção delas.
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AGRIPPINO GRIECO

Os homens podem viver sem pão, mas não sem frases.

Um pouco de loquacidade, hipérbole ou 
cabotinismo não faz mal a ninguém.

Também a paspalhice tem as suas obras-primas.

A pior das banalidades é a simulação de originalidade.

“Ontem” é sempre poesia. “Hoje” é quase sempre prosa.

A pior obra de certos romancistas são seus maus admiradores.

Sabe-se que um escritor está em declínio quando 
começa a escrever como seus imitadores.

Nada mais fácil do que fazer chorar. Qualquer defunto sem 
importância, qualquer melodrama banal consegue isto.

Fazer chorar era interessante no tempo de Casimiro de Abreu e 
outros vates que punham vermelhão nas chagas, metrificando 
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os acessos de tosse, aplicando um conta-gotas às lágrimas 
e morrendo no palco à maneira da Dama das Camélias.

O homem de letras é, queira-o ou não, o 
comediante das suas próprias desgraças.

Não é da alçada dos críticos suscitar nos outros a boa literatura. 
Já é consolador que a deles, os críticos, não seja totalmente má.

A literatura é uma invenção europeia, como o cuscuz é 
uma invenção africana e o narguilé uma invenção asiática. 

Não há vergonha em ser literariamente transatlântico.

Pena que as escolas literárias francesas só abram suas sucursais 
aqui vinte ou trinta anos depois de criadas. Essa navegação à 

vela torna a viagem demorada e nos prejudica no recebimento 
da mercadoria. O romantismo, o parnasianismo e o simbolismo 

chegaram ao Brasil muito tarde e, por isso, deteriorados.

Não se deve atribuir aos escritores os vícios de seus 
personagens. A obra de Balzac é dominada por um 

triunvirato de canalhas: Hulot, o frascário, Philippe Bridan, 
o explorador de mulheres, e Grandet, o avarento.

É em Shakespeare que os criminalistas modernos vão beber 
e lá encontram Macbeth, Iago e Shylock. Os patifes são 

mais variados e divertidos do que os homens sérios.
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[Ao ser indagado sobre o futuro da literatura]: Não gosto de 
fazer prognósticos. Prefiro ser um profeta do passado.

Literatura é a supressão do inútil e a estilização do restante.

O artista de hoje já não tem uma torre de marfim para se isolar. 
O marfim anda escasso, mal chegando para as bolas de bilhar.

A tradição é apenas o gosto dos outros.

A crítica dogmática, com suas regras absolutas, seus sistemas 
uniformes e suas sentenças em última instância, seria uma 

coisa alarmante se não morresse de dez em dez anos.

A ciência progride. A literatura, não. Copérnico 
destruiu Ptolomeu. Camões não destruiu Homero.

A grande arte nunca é imoral. Imoral, no mundo, só a tolice.

Imunda, a carne? Não, a carne é tão pura quanto a alma.

Se a vida bastasse, ninguém se daria  
ao trabalho de convertê-la em arte.
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Se o horizonte do espírito é limitado, o zênite 
da besteira nunca será atingido.

A burrice é contagiosa. O talento não.

Horrível uma cidade sem sinos.

A infância é o país natal da sensibilidade.

Só houve um cristão: Cristo.

[Sua definição do gato]: É um concentrado de tigre em domicílio.

Não me falem mal do feijão. É um caluniado. Não 
sei se tem ou não vitaminas, mas sei que é um genial 

civilizador e foi um dos construtores morais do Brasil.

Brillat-Savarin não vale este grande cozinheiro, este grande 
teorista da cozinha, este manjar único: um bom apetite.

Castro Alves não foi um homem. Foi 
uma convulsão da natureza.
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[Sobre o simbolista Alphonsus de Guimaraens]: 
Jamais houve prosa na alma desse poeta.

[Sobre o poeta e diplomata Ronald de Carvalho]: 
Carioca, nunca quis ser ateniense.

[Sobre o teatrólogo maranhense Arthur Azevedo, autor de 
A Capital Federal]: Foi o mais carioca dos cariocas. 

Teria espírito até escrevendo o Diário Oficial.

[Sobre a poeta Gilka Machado]: Grande artista. Ao invés de 
mortificações ascéticas, o prazer de atirar-se ao prazer, a todos 

os prazeres. Doces carícias e unhas lacerantes de felino.

[Sobre o poeta e cronista Alvaro Moreyra]: Ah, os seus 
livros — livros que são um sorriso por escrito!

[Sobre o poeta Murilo Mendes, com seu mais de 
1,80 metro, estatura elevada para a época]: Cresceu 

muito para homem e pouco para girafa.

[Ainda sobre Murilo Mendes]: Agressivo com os homens, faz-se 
de dulcíssimo com as mulheres. Parece estar sempre dizendo 

para si mesmo: “E se inventássemos novos pecados?”.
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[Sobre Edgar Allan Poe]: Quem como Poe nos dá a sensação 
do não lido, do não conhecido? E suas heroínas têm 

nomes de barcarolas românticas, cheios de vogais, doces 
aos lábios: Lenora, Berenice, Helena, Ligeia, Morela.

[Sobre Bernard Shaw]: Se são Francisco de Assis 
era o Jogral de Deus, Shaw é o do Diabo.

Lendo Dostoiévski descobrimos a jaula horrível 
que cada um de nós traz dentro de si.

A divina comédia é a mais bela catedral da Itália, unindo 
o gênio gótico e o peninsular. Que arquitetura, a desse 

poema! Onde quer que se toque, as artérias do poeta batem. 
Como os romanos diziam “César!” e os árabes dizem 
“Alá!”, os italianos sempre deveriam dizer: “Dante!”.

[Sobre o Rio]: Máquina de moer corações e cérebros.

Persisto em andar pelas ruas do Rio.  
A rua é a melhor das bibliotecas.

Os escritores da Europa nos dão tanta importância 
quanto nós, do Rio, damos aos escritores de 

Muzambinho ou Porto das Caixas.

15050 - As vozes da metropole_Miolo.indd   2315050 - As vozes da metropole_Miolo.indd   23 20/10/2021   16:3520/10/2021   16:35



2524

[Sobre o racismo nos Estados Unidos]: É sabido como os pretos 
são tratados no país em que mais se estribilha a palavra 

liberdade. É a barbárie civilizada. Gengis Khan com telégrafo.

[Sua definição da forca, punição comum nos Estados 
Unidos]: Árvore de frutos malditos.

Pouco sei de Proust, quase nada de Bergson e  
absolutamente nada de Einstein. Mas sei toda  
a alma de Carlitos, e isso me faz riquíssimo.

[Mais sobre Carlitos]: O sol sempre nasce no fim dos seus poemas. 
Rimo-nos dele com amor, sem aviltá-lo, sem nos aviltarmos.

[E ainda sobre Carlitos]: Como pagaremos 
o bem que nos tem feito?

De vários livros e artigos [1913-35] — vide bibliografia
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ALVARO MOREYRA

Palavras… palavras… Falte tudo, menos elas.

O Brasil é longe.

O Brasil sempre veio de fora. Principiou 
em 1500 e não terminou ainda.

As cartas dos suicidas não levam selos.

A ópera é o teatro no hospício. Nem a música a salva.

Hoje, com o telefone, quem escreve cartas é porque 
quer falar sozinho. São Paulo, de telefone instalado e 
com a conta em dia, ia se amolar compondo aquelas 

epístolas quando seria mais fácil achar na lista de 
assinantes o número dos Romanos, dos Coríntios?

Se soubessem que sou feliz, todos diriam 
que não tenho vergonha.

[Um dia] hei de acender o meu cigarro nas estrelas.

15050 - As vozes da metropole_Miolo.indd   2515050 - As vozes da metropole_Miolo.indd   25 20/10/2021   16:3520/10/2021   16:35



2726

As horas são o riso do tempo.

A palavra é claridade. O gesto é sombrio.

Ninguém é. Todos parecem. Somos tantos quanto os que 
nos veem, inclusive cada um de nós quando se olha.

Todos os homens são irmãos. Por isso 
se destroem uns aos outros.

Somos iguais por acaso. Mas somos.

Olhe as árvores. Como são serenas. E, no entanto, 
ocultas na terra, como sofrem as raízes…

Nos campos, à noite, sobe para o luar a voz 
sonâmbula dos sapos. São os poetas da solidão, 

os sapos, esses Virgílios dos pântanos.

Eu não levo as asas com que vim. Desmanchei-as  
pela estrada. Levo as penas que sobraram.

No meu telhado, as andorinhas ainda fazem verão.
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Esqueci o berço. Não esqueci o colo.

É um pássaro pousado, quieto, na ponta de um ramo. De 
repente, abre as asas, atira-se no espaço, voa. É outro pássaro.

Que romance, um cinzeiro!…

Um amigo que morre é um amigo que nunca se perde.

Apenas uma vez fixei os olhos de uma coruja. Baixei  
a cabeça, para sempre. São os olhos do Juízo Final…

Os olhos das corujas condenam. Os olhos dos burros perdoam.

O burro é um perdão ambulante.

[O homem] não possui nenhuma das virtudes que 
tornam os burros animais exemplares: a paciência, a 
compreensão, a bondade. Tenho conhecido muitos 

homens burros. Ainda não conheci um burro homem.

O céu é uma cidade de férias.

15050 - As vozes da metropole_Miolo.indd   2715050 - As vozes da metropole_Miolo.indd   27 20/10/2021   16:3520/10/2021   16:35



2928

Não devemos falar mal do nosso tempo. Ou 
por originalidade ou por inutilidade.

Sou contra o equilíbrio. Acho que a gente 
deve cair para poder levantar-se.

As praias não envelhecem. Elas são o começo do mar. O mar 
não tem fim. O horizonte dá a ilusão do céu. O mar continua.

O que falta ao mar é a calma. Mas, mesmo 
nervoso, que grande mestre!

Reticências… São elas que dizem o que não se consegue 
dizer… São as ressonâncias da sensibilidade… 

Uma nota de órgão não morre logo…

Eu fui poeta. Descaradamente. Com rimas. Com uma 
gravata roxa. Magrinho. De pince-nez. Hoje, de óculos, 

penso naquele rapaz como num amigo morto.

Castro Alves. Brasileiro. Não era uma voz na 
multidão. Era a multidão numa voz.

Deus chega de tarde.
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Nunca tentei fazer a reconciliação da minha 
alma com o meu corpo. Os dois não se dão: ele 

pensa de um modo e ela sente de outro.

[Em seu 11o dia de prisão, em 1939, numa cela com outros 
opositores de Getulio Vargas]: Hoje entrou um espelho aqui. 
Foi uma alegria: o cubículo se encheu de caras conhecidas.

[Sua resposta ao carcereiro quando este lhe disse que, a 
partir daquele momento, era um homem livre]: Sempre 

fui, principalmente nos dias que passei aqui.

Molière tinha um avô que gostava de comédias. Isso explica 
o mundo inteiro. Havia um avô. O resto é consequência.

Nascer já é uma consequência. Outras 
consequências resultam desta.

A vida é de cabeça baixa.

Em geral, a vida separa. A morte apenas ausenta.

Falar é despedir-se. Estas palavras não voltarão.
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Em certa manhã de fevereiro, o homem do trem gritou: 
“Paris!”. Nunca mais voltei inteiramente de Paris. 

Nunca ninguém voltou inteiramente da juventude.

Que mau gosto, odiar. Que beleza, querer bem!

Cada um dorme o seu sono. Acordados, todos vivem com todos.

Não nasci para chefe. Chefe manda. Eu 
peço. Peço que não me mandem.

Estou com a ideia de passar uns dias no hospício. 
Na verdade, sempre preferi os doidos sinceros.

O arquivo não melhora e não piora o documento.

Ignoramos como, lá nas origens, o macaco chegou a ser 
macaco. Só vagamente sabemos como o homem chegou a 
ser homem, com os melhoramentos do macaco. O homem 

e a mulher. Porque, em geral, na evolução do corpo, a 
macaca fica sempre esquecida. É uma injustiça contra 
ela e contra a mulher. A macaca foi uma grande avó.

Um corpo nu é a realidade. Um corpo coberto é a 
imaginação. Esconder a nudez — eis uma ideia do Diabo.
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