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RESUMO 
 

 

 

Em quatro contos do escritor paulistano João Antônio: Ô, Copacabana! (1975), Marianha 

Tiro-a-Esmo (1976), Maria de Jesus de Souza (1986) e Amsterdam, ai! (1986) temos 

prostitutas como personagens principais ou centrais dentro da narrativa. Em outros tantos 

textos do autor, também vemos a prostituição como parte da sua cidade escrita, que inclui, 

também, outras figuras marginalizadas, cujas vidas se fazem nos subúrbios das grandes 

cidades, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo. Neste trabalho, pretende-se observar como 

a prostituição se constrói enquanto imagem dentro e a partir da cidade escrita de João Antônio 

e ainda como essa construção se faz por intermédio do erotismo em torno da figura feminina. 

O estudo é baseado em pesquisa bibliográfica que utiliza Bataille (2008) e sua vasta pesquisa 

histórica em torno do erotismo, Candido (1976) e suas análises sobre a literatura e a 

sociedade, Richards (1993), que traça um perfil sincrônico da prostituição na história da 

humanidade e Showalter (1993), que discute o papel da sexualidade na (re) construção das 

imagens em torno feminino e da mulher enquanto ser político, dentre outros nomes. 

 
Palavras-chave: Literatura Marginal; Sociedade; Prostituição; Erotismo. 



ABSTRACT 
 

 

 

 

In four tales of the writer from Sao Paulo João Antônio: Ô, Copacabana! (1975), Marianha 

Tiro-a-Esmo (1976), Maria de Jesus de Souza (1986) and Amsterdam, ai! (1986) we have 

prostitutes as leading caracters or leading roles inside the stories. In other publications from 

the author, we also can see prostituiton as part of the written city which include others 

marginalized personalities whose lives are made into great suburbs from big cities, specially 

Rio and São Paulo. In this job it is intended to observ how prostituition is structured as image 

inside and from the written city of João Antônio and still how this construction is made by 

intermediate of erotism around female figure. The study is based in bibliographic research  

that uses Bataille (2008) and its extensive historical research around erotism, Candido (1976) 

and their analysis over literature and society, Richards (1993), who traced a synchronic profile 

of prostituition on human history and Showalter (1993), who discusses the role of sexuality in 

rebuilt of images around feminine and woman while political being. 

 
Keywords: Marginal Literature; Society; Prostitution; Eroticism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se empenhará em primeiro compreender o percurso da prostituição e do 

erotismo na história, na literatura e na cidade escrita de João Antônio. Buscaremos na obra O 

Erotismo, de Bataille (2008), as premissas que incorrem sobre o erotismo enquanto marca da 

humanidade, desde a sua construção como uma espécie de interdito, cujas origens estariam na 

religião cristã, compreendendo que a prostituição, enquanto objeto de desejo, estaria 

inteiramente inserida nessa busca pelo erótico que se concretiza em plenitude na conjunção 

entre dois (ou mais) corpos. O estudo é baseado em pesquisa bibliográfica que utiliza Bataille 

(2008) e sua vasta pesquisa histórica em torno do erotismo, Candido (1976) e suas análises 

sobre a literatura e a sociedade, Richards (1993), que traça um perfil sincrônico da 

prostituição na história da humanidade e Showalter (1993), que discute o papel da sexualidade 

na (re) construção das imagens em torno do feminino e da mulher enquanto ser político, 

dentre outros autores. Dessa forma, a metodologia levará em consideração o texto literário a 

partir do contexto histórico e social, entendendo um como parte essencial para a compreensão 

do outro. 

Para chegar a essa compreensão do outro, João Antônio utilizava suas habilidades 

literárias em prol do leitor, o qual ele considerava um parceiro. Sua parceria também era com 

a própria cidade, cuja aproximação se dava de modo tão frutífero que seus narradores, onde 

quer que estivessem, criavam vínculos de humanidade, ressignificando os lugares por onde 

passavam. Surge, a partir dessa relação, cujos valores se pautavam entre o amor e o ódio, uma 

admiração pelo espaço marginalizado. No entanto, essa relação nostálgica que pautou a ótica 

das suas primeiras obras foi dando lugar a certo descontentamento com o “progresso”, que 

tenderia, cada vez mais, a desintegrar a vida cultural e rebaixar a índole das pessoas e das 

classes a que estas pertenciam. 

Dessa mesma cidade, por vezes desanimadora, vemos surgir um erotismo, às vezes 

sutil, outras vezes mais escancarado, caminhando junto à prostituição, levando-nos a 

considerar dois pontos de vista: o histórico e o artístico-literário, primeiro pelo fato de que a 

prostituta é um constructo social e cultural enraizado na história da humanidade. Junto com a 

cidade e todas as suas contradições estava lá a prostituta: resultado das contradições típicas da 

realidade. 

As personagens Maria de Jesus de Souza e Mariazinha Tiro a Esmo estão inseridas em 

contos homônimos; o primeiro deles, cuja narrativa se dá em primeira pessoa, nos põe em 
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contato com a dura realidade de uma prostituta do baixo meretrício em meio às ruas da Lapa. 

No segundo, temos o percurso perambulante de uma menina que já se depara, ainda mal saída 

da infância, com as dificuldades impostas por um mundo que a oprime de diversas formas. 

Entrarão também neste trabalho outros dois contos, Amsterdam, Ai!, uma narrativa em 

homenagem à cidade holandesa, mas sem o glamour típico das descrições clássicas sobre 

cidades europeias, e Ô, Copacabana!, retrato fiel de um apaixonado pela cidade carioca 

inconformado com as mudanças impostas pelo crescimento urbano. 

No primeiro capítulo faremos um breve percurso pela história para buscar elementos 

que colaborem com a compreensão da representação da prostituta na obra de João Antônio. 

Acompanharemos, ainda, outras representações femininas dentro da literatura  brasileira, 

para, a seguir, nos apoiarmos integralmente na análise do texto literário. O segundo capítulo 

traz uma análise das duas Marias, protagonistas de dois contos, os já mencionados Maria de 

Jesus de Souza e Mariazinha Tiro-A-Esmo, buscando compreender como a violência da 

cidade concebe e se impõe à prostituta, deformando a ideia clássica de eroticidade. Por fim, 

no terceiro capítulo, buscaremos compreender como esse erotismo se manifesta dentro da 

narrativa a partir das personagens que aparecem no conto Ô, Copacabana!. 

Sobre a fortuna crítica, podemos destacar como exemplos o trabalho de Cristino (2009) 

intitulado Ética e estética malandras: A força da vida no texto joãoantoniano, que se detém a 

evidenciar o olhar cuidadoso de João Antônio com as suas personagens, a fim de criá-las 

longe dos estereótipos tão comuns às culturas marginais; o trabalho de Da Silva (2013), Os 

percursos da cidade em João Antônio, no qual são traçados os caminhos da narrativa na 

concepção de um texto original com atenção ao tratamento linguístico; e, ainda, Pasqual 

(2011), com O Subúrbio na narrativa de João Antônio, no qual é feita uma análise 

aprofundada do conjunto da obra discutindo os mais variados elementos, desde os aspectos 

intrinsecamente sociais até os puramente teóricos. Não há registro, até este momento, de 

qualquer trabalho sobre a obra do João Antônio que envolva diretamente as questões das suas 

personagens femininas e a relação destas com o erotismo. 
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CAPÍTULO I 

 

 
PROSTITUIÇÃO E EROTISMO NA CIDADE ESCRITA DE JOÃO ANTÔNIO A 

PARTIR DOS CONTOS “MARIA DE JESUS DE SOUZA”, “MARIAZINHA TIRO-A- 

ESMO” E “AMSTERDAM, AI!” 

 

 
A cidade contemporânea, apesar de grandes 

transformações, está mais próxima da cidade 

medieval do que esta última da cidade antiga. 

Jacques Le Goff. 

 

1.1 A cidade do escritor 

 
 

O fio condutor de toda a obra literária do jornalista e contista João Antônio está 

essencialmente ligado à cidade e a tudo que compõe um cenário urbano cujas personagens 

requerem um olhar mais atento do leitor. Ao adentrar sem qualquer pudor ou julgamento à 

vida de gente das ruas dos subúrbios cariocas e paulistanos, João Antônio reinaugura um 

modo, talvez já iniciado por Lima Barreto, de fazer literatura, cuja máxima se concebe em um 

redesenhar de espaços da cidade, “pensando-a como condensação simbólica e material e 

cenário de mudança, em busca de significação” (GOMES, 2007, on-line). A cidade é geradora 

de fascínios diversos e surge como um símbolo contraditório e complexo de uma cultura que 

elege o espaço urbano como o lugar dos acontecimentos, onde a vida cresce agarrada ao 

concreto e às oportunidades propagandeadas como possíveis e acessíveis a todos, e dessas 

oportunidades usufruem uns poucos privilegiados os quais se tornam símbolo do sucesso da 

“cidade grande”. 

Há uma minoria maior que a própria cidade na obra de João Antônio, cuja dignidade é 

medida pelas regras da rua. Essa gente iludida e aquém dos cartões-postais se ajeita pelos 

botecos, vielas, ruas enviesadas e becos sujos. É dessa “sujidade” que João Antônio faz nascer 

outra cidade “real”, cruel e injusta por natureza, poeticamente brasileira por convicção. Seus 

personagens são o fôlego diante da pressa, da agitação, das inquietudes típicas de um centro 

urbano que de tão vivas e pertencentes a este espaço, tornam-se cenários e protagonistas da 

cidade que “ninguém vê”. 

Em Literatura e Sociedade, Candido esquematiza a relação entre o artista e o grupo a 

que ele se dirige sob três aspectos, a considerar: 
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[...] em primeiro lugar há a necessidade de um agente individual que tome a 

si a tarefa de criar ou apresentar a obra; em segundo lugar, ele é ou não 

reconhecido como criador ou intérprete pela sociedade, e o destino da obra 

está ligado a esta circunstância; em terceiro lugar, ele utiliza a obra, assim 

marcada pela sociedade, como veículo das suas aspirações individuais mais 

profundas (CANDIDO, 1976, p.25). 

 
 

João Antônio se considerava parte do universo que tão bem retratara em suas obras e 

das suas aspirações artísticas individuais mais evidentes, estava reconhecida uma voz que 

julgava ainda quase silenciada e preterida por um academicismo que o atordoava: “[...] o ideal 

é que ouça muito o seu parceiro, o leitor. Que jamais se estabeleça um clima formal, doutoral, 

beletrístico, mas de debate, discussão, questionamento, amizade” (ANTONIO, 1967, p.7). 

Estabelecida essa presença do artista na realidade e seu contato preciso e necessário 

com o leitor, chegamos ao que seria, talvez, a maior das utopias do João Antônio escritor, que 

era a de conceber, por meio da poesia entrelinhada em suas narrativas, outra cidade, para além 

daquela que já existia aos olhos dos sociólogos, psicólogos, autoridades políticas etc. Amor e 

ódio, admiração e lamento, a cidade era por si só um descalabro, fazendo convergir em um 

mesmo espaço as mais variadas formas de vida urbana, uma contradição permanente que 

expunha feridas, mas guardava uma beleza que só um poeta apaixonado pela sua arte e pela 

sua gente poderia enxergar. 

Por isso mesmo, a cidade escrita de João Antônio é repleta de erotismo, carrega 

consigo um encanto que nos sensibiliza ao ponto de ver em meio à sujeira e à violência uma 

sensualidade latente, que nasce do texto para a rua, da rua para o texto. Desse modo, pensar 

sua escrita não deixa de ser também pensar a si próprio enquanto parte daquele mundo 

inventado a partir de uma realidade que viveu intensamente. Não havia lugar mais inspirador 

e propício para escrever do que um boteco qualquer, bastava, conforme ele mesmo disse em 

entrevista, ter a “gana de transmitir. Gana é um fato sério que dá convicção”. 

A gana naquilo que sabia fazer de melhor talvez o tenha sustentado enquanto escritor e 

crítico de um Brasil ainda desacostumado consigo mesmo. É interessante notar que o contexto 

político vivido pelo país, à época de suas publicações, era de uma ditadura que perseguia, 

torturava e matava todo e qualquer indivíduo que se indispusesse ao regime vigente, a 

exemplo dos jornalistas. Ao mesmo tempo, a ditadura simplesmente ignorava a pobreza e a 

violência crescentes que acometiam os “marginalizados”. Na maior parte das vezes, essas 

pessoas estavam alheias aos fatos políticos, não que assim quisessem, mas pelo fato de não 

serem sequer vistas, muito menos ouvidas. 

João Antônio era um jornalista apaixonado pelo seu país, pela sua cultura, mas, ao 
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contrário do que se poderia supor, a beleza mais original e genial deste Brasil que o encantava 

estava na rua, na sujeira dos becos, dos hotelecos, na Galeria Alaska, na Lapa ou Barra Funda. 

Foi esse Brasil que João Antônio defendeu durante toda sua trajetória literária e jornalística, 

com empenho e garra; algumas vezes, sua “gana” foi estremecida pelo avanço de um 

“progresso modernizador” que devorava a humanidade da cidade, ainda assim, ele guardava 

em uma ou outra palavra a nostalgia que trazia força ao seu texto: 

 
A escrita malandra de João Antônio revela para além da clara atenção aos 

aspectos desprezados da sociedade brasileira – sobretudo de seus tipos 

sociais marginalizados –, uma visão específica da cidade que deve ser 

tomada em conta para a efetiva compreensão do espaço em sua obra. Essa 

visão não se reduz à mera descrição dos ambientes em que esses tipos 

citados viviam, mas revela, muito mais, uma relação estabelecida entre a 

cidade e os que dela fazem uso e a enformam, assim, segundo determinadas 

configurações, valores e posturas. A marginalidade descrita na literatura de 

João Antônio, portanto, é localizada, de maneira que a própria representação 

espacial em suas obras é constitutiva do lugar ocupado pelas figuras sociais 

que retrata (DA SILVA, 2013, p.129). 

 
 

O lugar que suas personagens ocupam é também o seu lugar enquanto cidadão, talvez 

por isso os espaços que servem de cenário para seus contos sejam tão próximos da realidade. 

Desse contato próximo e fortemente afetivo, nasce a cidade também enquanto personagem, 

fruto de sua admiração e dedicação constantes. João Antônio, dessa forma, acaba por ir além 

de um mero retrato social, embora tenha deixado sempre explícito que tudo que retratava 

havia sido ouvido nas ruas por onde andou, demonstrando sempre uma preocupação em 

transformar a realidade através da sua escrita. 

Sensível à vida que ele redesenhava nos contos, observamos em Ô, Copacabana! 

(1978), por exemplo, seu descontentamento com o que acreditava ser um processo de 

descaracterização do bairro, ao mesmo tempo também se podia notar seu sentimento de 

pertencimento ao lugar e o desejo de homenagear, apesar do tom irônico e crítico. Rodrigo 

Lacerda, no prefácio dessa publicação, confirma o descontentamento do João Antonio: 

 
Com o passar do tempo, porém, os mesmos males que o haviam afastado de 

São Paulo começaram a se fazer sentir também no Rio de Janeiro: a vida 

cultural desintegrava-se, a especulação imobiliária sufocava, as frivolidades 

do consumo rebaixavam a índole das pessoas e classes a que pertenciam 

(LACERDA, 2001, p. 6 apud ANTONIO, 2001). 

 
Ô, Copacabana! nos soa à primeira leitura como um relato crítico, carregado de ironia 

e um tom de saudosismo menos explícito do que aquele que se via em obras anteriores. Esse 
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“novo” jeito de conceber o texto foi se tornando cada vez mais presente nas publicações que 

viriam anos mais tarde. Mas, qual cidade era essa que mesmo em descontentamento crescente 

não o fazia desapaixonar? No fim das contas, era o mesmo sentimento que anos atrás o ligara 

a São Paulo, um misto de amor e ódio, de paixão e de raiva, de dor e prazer. A cidade que 

João Antônio escrevia era real, dizia muito de sua personalidade complexa, apaixonado e 

angustiado, assim como as personagens que se criavam nos contos. 

Dentre essas figuras, temos a Mariazinha Tiro-a-Esmo, retrato cruel de um Rio de 

Janeiro que explora e maltrata suas crianças aos olhos de todos. A personagem, que havia 

figurado no conto Malhação do Judas Carioca (1976), retorna com mais voz e mais 

personalidade. Mariazinha nos conduz à dureza da cidade grande com audácia e o 

conhecimento de quem, apesar da pouca idade e da fragilidade física, foi forçada a aprender  

as artimanhas da rua. 

Anos depois, mais precisamente em 1986, surge o Abraçado ao meu rancor, de onde 

surge a personagem Mimi Fumeta, ou como anuncia o conto pelo seu título: Maria de Jesus de 

Souza, cujo erotismo se entrelinha à sua própria desgraça social. Tanto Mimi quanto 

Mariazinha carregam consigo uma agressividade necessária a quem vive enfrentando as mais 

variadas formas de violência proporcionada pelas ruas, tema que será abordado no capítulo 

seguinte. 

Dividido entre duas cidades, o boêmio João Antônio, assim “batizado” pelo crítico 

Alfredo Bosi, percorre os espaços como um grande observador e extrai do que os seus olhos 

veem a essência maior de sua poesia, misto de afetividade e melancolia. Bosi o definiu ainda 

como uma “sombra errante pelas ruas da cidade que já não é sua”. Da nostalgia dos becos 

daquela São Paulo de 20 anos antes, restou prédios, carros, avenidas e nem a sua “fuga” para  

a cidade maravilhosa foi capaz de afastar os fantasmas do progresso dos quais fugira. No 

entanto, o rancor que o aturdia tornou-se mais um aliado em sua perambulação pelas ruas 

agora um pouco estranhas e tomadas pelos excessos do “crescimento”. 

Ao “abraçar” aquilo que o angustiava, João Antônio renova o fôlego e segue seu 

percurso deambulatório em um desnorteio que certamente o mantinha estanque em seu 

propósito de dar voz àqueles que sobreviviam à margem do sistema. Exatamente por nunca 

perder de vista essa conexão com a cidade é que sentimos uma paixão que vai além do próprio 

texto; e dessa paixão é possível acender um erotismo que converge sentimento, imaginário, 

desejo e necessidade. 
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1.2 A prostituta 

 

A figura da prostituta esteve presente em diversos contextos da história, incluindo a da 

tradição literária e em torno de sua imagem criou-se um espectro de múltiplos sentidos e 

sentimentos por vezes contraditórios. A “mulher da vida” resultava de uma nem sempre 

harmoniosa conjugação de elementos, tais como a necessidade de satisfazer o desejo e a 

repulsa por tê-lo satisfeito. Nesse contexto, a Igreja, enquanto instituição política, não negava 

a existência dessas mulheres no âmbito social, tendo, inclusive, defendido a tese de que a 

presença da prostituta se justificaria como sendo um mal necessário. Santo Agostinho, um 

dos maiores teólogos e filósofos dos primórdios do cristianismo, denunciava a prostituição, 

mas admitia que a existência da prostituta na sociedade era importante para manter padrões 

sexuais e sociais estáveis (RICHARDS, 1993). 

Santo Tomás de Aquino endossava também os mesmos conceitos: “Retirem-se as 

cloacas e tudo se encherá de imundície. Retirem-se as meretrizes e tudo se encherá de libido” 

(FRANCO, 1977, p.207 apud GASPAR, 1988). Havia se estabelecido naquela época um 

acordo tácito entre a “família”, seus valores, o mundo e seus despudores, gerando um falso 

clima de aceitação ou tolerância, ratificando um tratamento a essas mulheres, que, geralmente, 

as colocavam em um patamar de inferioridade. Ao relacionar o erotismo com o sagrado, 

Georges Bataille reitera que: 

 

O aspecto sagrado do erotismo era o que mais importava à Igreja. Foi para 

ela a maior razão de punir. Ela queimou as bruxas e deixou as baixas 

prostitutas viverem. Mas afirmou a decadência da prostituição, servindo-se 

dela para sublinhar o caráter de pecado (BATAILLE, 2014, p.162). 

 
 

O pecado alimentava-se da transgressão, e as prostitutas, que estavam em condição de 

rebaixamento, eram, de certo modo, levadas a crer que nunca poderiam livrar-se da miséria e 

da decadência. Esse mesmo erotismo em torno da prostituta que incitou a Igreja a tolerá-las, 

com a justificativa de manter a estabilidade dos “padrões sexuais” vigentes, esteve quase 

sempre relacionado ao Mal e à decadência social. Apesar de carregar consigo toda essa 

negatividade, a prostituta, enquanto símbolo da cidade, tem servido ao longo das décadas 

para expor o poder da sexualidade na história da emancipação da mulher, reescrevendo, 

especialmente no século XX, os estereótipos ligados à figura feminina. 

O erotismo que se constrói em torno dessas mulheres talvez tenha sido um dos 

elementos responsáveis por algumas mudanças importantes que culminaram no decorrer do 

século XX, como aponta Showalter (1993), em uma crise de masculinidade que contribuiu 
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que os homens defendessem um antifeminismo, que, de tão enraizado, se percebe vivo até 

hoje em diversas culturas, sob as mais variadas justificativas. 

Essas mudanças observadas têm sua origem no chamado fin de siécle, que faz 

referência ao final do século XIX, marcado, especialmente na França, por grandes 

transformações sociais que começavam a mostrar uma mulher inconformada e que estava 

disposta a lutar por direitos que lhes eram até então negados. Foi nesse período, na Inglaterra, 

como relata Showalter (1993), que houve a primeira grande comoção nacional em torno das 

chamadas “mulheres sem par”. Após a realização do censo inglês em 1861, jornalistas 

publicam artigos reiterando suas preocupações com o número de solteiras, alegando, dentre 

outras coisas, que essa desproporcionalidade era anormal e não saudável para o país. Para as 

feministas do final do século, essas mesmas estatísticas só reforçavam a ideia de que os 

tradicionais papéis domésticos femininos eram antiquados e defendiam que as mulheres 

pudessem ter uma melhor formação profissional para se sustentarem sozinhas. 

Showalter (1993) é enfática ao dizer que “a anarquia sexual começou com a mulher 

sem par, corroendo o confortável sistema binário da distinção sexual e da sexualidade 

vitoriana (p.36).” Surgem, portanto, novas definições da sexualidade, passando-se a 

reconhecer “o desejo sexual feminino, tanto como função física quanto como requisito para a 

saúde” (ibidem, p.37). Esse movimento surge em toda a Europa do fim do século XIX como 

um marco no que diz respeito às mulheres e sua luta por equidade de direitos, dando origem a 

um grupo cada vez mais crescente de “novas mulheres”, estas últimas diferentes das 

“mulheres sem par”: 

 

Ao contrário da mulher sem par, celibatária, sexualmente reprimida e alvo 

fácil para a compaixão ou a condescendência, como destroços deixados pela 

maré matrimonial, a nova mulher, sexualmente independente, criticava a 

insistência da sociedade no casamento como única opção da mulher para a 

realização da vida.” (SHOWALTER, 1993, p.61) 

 
 

Ao passo que as mulheres começam a pôr em cheque os papéis sociais que lhes eram 

impostos, uma parte considerável da ciência e da medicina começa uma campanha afirmando 

que iniciativas que visavam uma maior independência da mulher poderiam resultar em 

“doenças, comportamento aberrante, esterilidade e degeneração racial” (SHOWALTER, 1993, 

p.62). Diziam os médicos que a nova mulher representava um perigo para a sociedade porque 

sua obsessão com o desenvolvimento do cérebro fazia definhar seu útero (ibidem, p.63). 

O corpo feminino foi tido, durante muito tempo, como um mistério a ser desvendado e 

explorado. A medicina, desde o século XVIII, por exemplo, já se interessava pelas entranhas 
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do corpo da mulher e, nessa época, os órgãos internos eram estudados pelos estudantes de 

medicina europeus com o auxílio de Vênus anatômicas, que eram, segundo Showalter (1993, 

p. 172), “sofisticados modelos de cera de mulheres, com o tom natural da pele, com detalhes 

físicos que chegavam a incluir sobrancelhas e cílios, e que se abriam para exibir os órgãos da 

reprodução, às vezes com a presença de um feto”. 

O interesse pelo interior do corpo feminino tinha suas raízes para além dos 

laboratórios dos cursos de medicina. Um dos casos mais emblemáticos de violência às 

mulheres é o de Jack, o Estripador, emblemático caso ocorrido no ano de 1888 que serviu 

como um “mito de advertência para as mulheres quanto aos perigos da vida fora de casa” 

(ibidem, p.171). Todas as suas vítimas eram prostitutas da região leste de Londres. O 

assassino abria os corpos das mulheres e removia com perfeição o útero e as vísceras, eis que 

a morte encontra aqui sua ligação sagrada com o erotismo como vemos em Bataille (2014). 

Bataille (2014), em O Erotismo, ao falar dos interditos comuns à vida humana, 

especialmente a partir do surgimento do cristianismo, põe frente a frente o desejo de morte 

com o da atividade sexual. Primeiro ele alerta para a sequência de massacres inúteis que nos 

acompanham ao longo da história, colocando todos os homens como assassinos em potencial. 

A morte é um interdito, e matar, segundo as leis divinas, não é permitido, é abominável; no 

entanto, essa proibição em torno da morte cai por terra quando se está em situação de guerra 

ou em outras condições sociais específicas. A mesma lógica, segundo Bataille (2014), serve 

para a atividade sexual que coloca o sexo como sendo um pecado, mas o permite dentro do 

matrimônio e também fora dele, quando o homem procura satisfazer suas “tendências 

sexuais” sem danificar suas crenças em torno do casamento. 

No caso excepcional do Estripador da Londres de 1888, a morte, enquanto um crime, 

apesar de chocar o imaginário de toda uma sociedade civilizada, justificava-se, de algum 

modo, pelo fato de estas mulheres estarem jogadas à sorte do submundo da cidade, de modo 

que todas estariam sujeitas a esse e a outros tipos de violência. Daí se reforça ainda mais que a 

“mulher de bem”, para não sofrer qualquer abuso, deveria permanecer em casa, argumento 

que é utilizado até hoje para justificar, por exemplo, os inúmeros casos de estupro que 

ocorrem diariamente em nosso país e pelo mundo, nos quais a culpa é quase sempre 

direcionada à vítima. 

A prostituta estaria, em um cenário tão violento, sujeita a qualquer tipo de agressão; 

sua presença e comportamento eram tolerados, mas, para existir e atuar como tal, essas 

mulheres pagavam, e até hoje continuam pagando, um alto preço na maioria das vezes. A 

violência urbana tenderia a chegar mais rápida e intensamente a elas, de modo que para 
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compreender de maneira mais objetiva a participação da prostituição dentro da sociedade 

moderna é indispensável pensar a cidade e seus espaços. As prostitutas sempre estiveram 

presentes na vida dos vilarejos e cidades desde a Idade Média, como vemos em Sexo, Desvio  

e Danação, em que Richards (1993) traz o relato do cronista Jacques de Vitry, do século XIII, 

que nos oferece um “quadro vívido” das prostitutas parisienses de sua época: 

 
As prostitutas estavam em toda a parte nas ruas e bairros da cidade, tentando 

arrastar clérigos passantes à força para dentro de seus bordéis. Se os clérigos 

se recusassem a entrar, elas imediatamente lhes gritavam pelas costas: 

“Sodomita!” Num mesmo único edifício, poderia haver uma escola no andar 

de cima e um bordel no de baixo. Enquanto os mestres ensinavam a seus 

pupilos na parte de cima, prostitutas dedicavam-se a seu comércio nefasto na 

parte de baixo. Numa parte, as prostitutas batiam boca umas com as outras e 

com seus cafetões; na outra parte, os eruditos discutiam sobre assuntos 

eruditos (RICHARDS, 1993, p.121). 

 
 

Havia uma suposta naturalidade que envolvia a presença dessas mulheres em 

determinados contextos, muitas delas viviam onde trabalhavam, daí a presença mais do que 

normal das prostitutas em um ambiente diurno e formal. É importante esclarecer, no entanto, 

que esses espaços de “tolerância” em que conviviam públicos tão diferentes necessitavam 

obedecer certa ordem, a começar pelos horários de funcionamento de cada um. Essas casas de 

prostituição, por exemplo, funcionavam exclusivamente à noite, nunca em choque com a 

rotina da “cidade oficial”. 

Lagenest (1960) dividiu o chamado “meretrício” em três categorias: clandestino, 

localizado e flutuante, cada um com suas regras e demarcações que na maioria dos casos, 

expunha a mulher a situações de submissão e dependência, até mesmo no caso da prostituição 

do tipo “localizado”, em que a prostituta tinha um espaço aparentemente seguro para realizar 

o seu trabalho. 

A presença da prostituta em coexistência com a vida da própria cidade coloca a 

imagem dessas mulheres como reflexo da vida moderna: 

 
Mulher da rua, da cidade, da sensibilidade urbana, ela está associada  a 

alguns dos valores mais cultivados pelo Modernismo, uma vez que se 

relaciona a tudo o que é baixo, do bas fond urbano ao baixo corporal, 

passando pelo rebaixamento lingüístico. Além disso, a qualidade da troca 

que a prostituta estabelece com seus clientes reveste-se de particular 

significado aos olhos dos modernistas, porque um tal intercâmbio não só 

reforça a lógica mercantil da sociedade moderna, mas também resiste a ela, 

impondo-se como um enigma. Num mundo organizado segundo os 

imperativos do capital, a meretriz interroga sem cessar a hierarquia entre o 

valor de troca e o valor de uso que está na base do capitalismo, ostentando a 

ambivalente condição de vendedora e mercadoria, como observou Benjamin 
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(MORAES, 2011, on-line). 

 
 

As prostitutas, em sua relação com a cidade, transpassavam a lógica dos mercados em 

meio à consolidação do capitalismo, ostentando a ambivalente condição de vendedora e 

mercadoria, ao mesmo tempo estariam elas associadas a tudo que surgia pelas margens do 

espaço urbano e naquele ambiente de contradições, criavam um universo que subexistia 

paralelamente ao resto da cidade: 

 
[...] a prostituta foi recoberta com múltiplas imagens que lhe atribuíam 

características de independência, liberdade e poder: figura da modernidade, 

passava a ser associada à extrema liberalização dos costumes nas sociedades 

civilizadas, à desconexão com os vínculos sociais tradicionais e à 

multiplicidade de novas práticas sexuais (RAGO, 2008, p.41). 

 
 

Essa existência inevitável da prostituição, cuja permanência estaria ligada aos próprios 

(des) caminhos da cidade, se concretiza em forma de linguagem literária tendo em algumas 

obras um papel importante nos rumos da narrativa; assim, a prostituta socialmente esquecida 

e violentada de diversas formas ganha protagonismo na arte modernista. 

Andrade e Silva (2001) trazem uma reflexão importante sobre o papel da prostituta na 

literatura brasileira, partindo do romance Lucíola, de José de Alencar, originalmente publicado 

no ano de 1862. Alencar já era, nessa época, um escritor de prestígio, com funções político- 

administrativas e atividade de imprensa, além disso, havia, nesse período, uma preocupação 

com os padrões de conduta e os valores da sociedade brasileira que passava por significativas 

transformações. Vê-se a prostituta Lúcia como “uma representação das contradições do corpo 

e da alma, do vício e da virtude, da família e da prostituição, questões importantes do período 

em que viveu [...]” (ANDRADE E SILVA, 2001, p. 43). A dupla imagem do feminino 

observada em Lucíola está na evolução da personagem para um ato de regeneração, quando vê 

na possibilidade de um bom casamento a oportunidade de deixar o mundo da prostituição. A 

reinserção da personagem na sociedade se daria pelo matrimônio, como sendo um símbolo da 

manutenção da família e dos bons costumes. 

Em outra obra de um autor, pouco conhecida do grande público, intitulada Madame 

Pommery (1919), publicada sob o pseudônimo de Hilário Tácito, temos uma anti-heroína que, 

por meio de negociatas e trapaças, inaugura um bordel, na pretensão de oferecer aos 

paulistanos o requinte indispensável do mundo moderno. A começar pelo próprio título, já 

temos referências importantes de figuras femininas da literatura mundial, cujo erotismo as 

definiria como padrões estéticos até os dias de hoje. 
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Em artigo que abre a 3ª edição de Madame Pommery, Eliane Robert Moraes explica que 

a primeira referência a ser lembrada é a da Madame Bovary, protagonista do romance de 

Gustave Flaubert, publicado em 1857, e a segunda é Madame Pompadour, dama elegante que 

se tornou célebre na corte francesa do século XVIII, ostentando a fama de ser a “favorita” de 

Luís XV. E acrescenta que: “Para aumentar a comicidade, some-se o fato de Pommery ser a 

marca de um champanhe francês, bebida que a personagem do livro orgulhava-se de ter 

introduzido na noite paulistana (MORAES, 1998, p.3)”. Moraes alerta ainda que as 

referências escolhidas não objetivavam apenas promover um jogo de palavras, o que na 

verdade se queria era compor uma personagem que associasse os dotes sedutores de uma aos 

dotes devassos de outra. Para além da ironia e da crítica social, está claramente modificada a 

presença da prostituta nesse novo contexto moderno, não há uma moral pautada. 

 
Fica claro, no romance, que o dinheiro é o elemento dimensionador de um 

novo sentido para o sexo, porque ele tem o poder simbólico imediato de 

estabelecer os limites de como e por onde deve circular o desejo. 

Significante sem referente – um mesmo valor compra indistintamente 

automóveis, alimentos, medicamentos, arte, sexo –, o dinheiro abre espaço 

para a encenação de pulsões que não se realizam na relação conjugal 

normatizada pelo casamento. Também a prostituta é um significante que não 

se fixa num referente; de todos e de ninguém, ela é sempre uma projeção do 

desejo masculino (WALDMAN, 2003, p.30). 

 

O desejo, enquanto mercadoria, ressignifica o erotismo em torno da prostituta, uma vez 

que o homem, enquanto cliente, passa a ter “controle’’ sobre estas formas de expressar a 

sexualidade feminina. Surge, portanto, uma combinação que vai marcar ainda mais a relação 

da prostituta com o ambiente urbano, pois era nas cidades que o dinheiro se encontrava. 

Madame Pommery representaria o espetáculo que se criava em torno da prostituição nesse 

período, em uma São Paulo que conservava hábitos provincianos, e as madames europeias, 

especialmente francesas, causavam espanto e admiração: 

 
Quando a loira parisiense Marcelle d’Avreux descia as escadas da Pensão 

Milano, propriedade de Mme. Serafina, em direção ao carro que a esperava 

na porta, na rua São João, n.30, escandalizava os provincianos da São Paulo 

dos inícios do século XX. Todos os olhares voltavam-se para suas roupas 

coloridas e extravagantes e para o enorme chapéu enfeitado com longas 

penas de avestruz – as pleureuses -, cuidadosamente encrespadas e 

emendadas para parecerem mais longas e mais caras (RAGO, 2008, p.37). 

 
 

A descrição acima dá o tom da espetacularização em torno dessa prostituta vinda do 

estrangeiro, carregada de requinte e sofisticação. Mas é importante dizer que mesmo 

frequentando ambientes luxuosos estas prostitutas não eram assim tão bem vistas por todos, 
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era preciso manter certa distância de determinados espaços. A presença dessas mulheres 

significava para os moralistas da época um perigo constante aos bons hábitos femininos. Não 

por mera coincidência, a ideia do “mal necessário” que nos primórdios do  cristianismo 

tentava justificar a presença das prostitutas no convívio social, ganha uma releitura ao se 

reconhecer que o crescimento da prostituição seria o lado negativo do progresso, sendo 

inclusive “transformado em poderoso fantasma e contenção às mulheres que pressionavam 

para ingressar na esfera da vida pública” (RAGO, 2008, p.41). 

A linguagem e toda a simbologia que acompanha a “mulher da vida” serve como mote 

para os modernistas, que, no Brasil, marcam suas primeiras aparições oficiais a partir de 1922 

com a Semana de Arte Moderna e que dali em diante tenderiam a cada vez mais se aproximar 

do “bas fond urbano” típico das grandes cidades. Essa associação da prostituta com os 

ambientes de desprestígio social não chega aos modernistas gratuitamente, há que se 

reconhecer as origens dessa relação como observa Bataille (2014) no que ele vem chamar de 

“a baixa prostituição”, que remonta os primórdios do cristianismo. Nas ditas mulheres 

degradadas haveria qualquer coisa de animalesco, “suscitando um nojo semelhante àquele que 

a maior parte das civilizações demonstra ter pelas porcas” (BATAILLE, 2014, p.159). Essa é a 

figura da prostituta normalmente presente nos contos de João Antônio, cuja existência se 

pautava no que havia de menos prestigioso. 

As prostitutas presentes em Lucíola e Madame Pommery já carregam consigo outras 

imagens, mais ligadas às cortesãs europeias, das quais falaremos mais adiante. Por ora, 

podemos concluir que, seja em José de Alencar, Hilário Tácito ou João Antônio, as formas de 

se abordar a prostituição nos direciona para os três elementos fundamentais da comunicação 

artística literária, propostos por Cândido (1976), que são: o autor, a obra e o público. A partir 

desse tripé, podemos perceber como a sociedade define a posição e o papel do artista, como a 

obra depende dos recursos técnicos para incorporar valores propostos e como se configuram 

os públicos. Dentro dessa lógica, caberia pensar a posição social do artista a partir do seu 

papel diante do real, neste caso, cada um dos artistas citados incorporou à sua arte um pouco 

do que eram enquanto indivíduos e absorveram também imagens e conceitos que compunham 

os espaços nos quais viveram. Há um dinamismo constante que Merquior (2013) nos ajuda a 

compreender quando afirma que: 

 
[...] o artista se põe diante do real ao mesmo tempo envolvido e livre. Sabe que o 

real é humano – e como tal, dele, manejável por ele, corrigível por ele. Sabe que 

participa da realidade quer queira quer não – e que no simples ato de contemplá-la 

já se esconde a presença de uma crítica e de uma política (MERQUIOR, 2013, 

p.230). 
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As imagens assimétricas concebidas pelo artista são parte da relação dissonante entre o 

que se vê e o que se pretende devolver ao mundo, de modo que não há reflexo sem reflexão 

nesse embate dialético. Essa máxima se aplica claramente ao modo como o João Antônio 

encarava seu papel enquanto artista, uma vez que, declaradamente, escrevia a partir das 

histórias que ouvia em suas andanças pela noite das cidades em que viveu. Embora não haja 

explicitamente em sua obra uma posição política, é evidente que a sua estética expõe seu olhar 

socialmente crítico sobre aqueles ditos marginalizados. 

 
1.3 As personagens e a cidade 

 
Em João Antônio, todas as suas personagens, assim como a Maria de Jesus de Souza 

(Mimi Fumeta) e a Mariazinha Tiro-a-Esmo, são a vitrine para uma cidade oculta, preterida 

pelas autoridades e ignoradas pelos próprios habitantes, mas, em toda a sua obra, somos 

levados a crer que a cidade é para além de um cenário também uma personagem, dotada de 

certa independência, como se vivesse uma vida paralela a dos que dela tiram proveito. Dessa 

cidade insinuante e quase mística, nota-se um fascínio que acompanha o imaginário coletivo 

ocidental desde muito tempo. Em Cidades Invisíveis (1972), de Ítalo Calvino, por exemplo, 

temos um diálogo fantástico entre o maior viajante de todos os tempos e o famoso imperador 

dos tártaros. Nas narrativas, o viajante Marco Polo descreve 55 cidades por onde teria passado 

em uma série de 11 temas, um deles intitulado: “as cidades e a memória”, em que se evidencia 

a relação entre as imagens construídas a partir da relação contraditória entre a memória real e 

a memória do sonho e das sensações que permite ao viajante (des)construir o ambiente das 

cidades supostamente observadas. 

João Antônio era uma espécie de “viajante”, mas, diferente do Marco Polo, suas 

“viagens” davam conta de um mundo, ou vários dele, a partir do seu olhar atento e perspicaz, 

um flanêur à brasileira, tendo apenas em comum o fato de tentar “ler”/interpretar a cidade que 

observa e dar sentido a ela (CANCLINI, 1999 apud RIBEIRO, 2007). 

O sentido que o autor atribui aos espaços da cidade se pode notar por intermédio de 

suas próprias personagens. Maria de Jesus de Souza, por exemplo, assume a história e conta a 

sua versão do mundo a partir do seu jeito de olhá-lo e, a partir de então, como se 

perambulássemos ao seu lado, vemos um universo de pessoas e lugares que vão desenhando 

os espaços como se fossem vitrines a céu aberto. O bairro da Lapa é, nesse caso, o cenário que 

durante o dia nos aproxima, em semelhança, daquele já referido reordenamento territorial que 
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havia na Europa da Idade Média: “Aqui, a Lapa de dia. A que esconde carvoarias, relojoeiros, 

casas de peças e acessórios, açougues, botequins, tinturarias, lojas de umbanda, hotelecos, 

vendas, sapateiros, tudo em portinhas de nada e escondendo de um tudo” (ANTONIO,1986, 

p.46). A descrição segue e registra ainda a presença de crianças a brincar na rua, pássaros 

cantando, resultando em uma calmaria que destoa do resto da cidade em que predominam os 

carros amontoando-se em largas avenidas. Um contrassenso se pensarmos na mesma rua 

como sendo o cenário dos malandros, das prostitutas, dos bêbados e de todos aqueles que não 

são reconhecidos como “cidadãos”. 

O contato com a vida paralela à noite é outra característica significativa dessa 

prostituta que mora na rua, e não em um bordel, por exemplo. A humanidade ali resiste e nos 

aproxima de uma mulher que, apesar de tão abaixo na desigual pirâmide social, sente-se viva 

e capaz de perceber com uma sensibilidade única a vida que está para além de seus 

sofrimentos cotidianos. Da coexistência entre espaços diferentes de um mesmo território e 

sentimentos humanos dos mais diversos, vemos uma “confusão” na relação da própria 

prostituta com a cidade, que, ao mesmo tempo em que se vê supostamente livre para exercer 

sua sexualidade (especialmente aos olhos de fora), se vê também prisioneira dessa falsa 

liberdade, que estaria condicionada ao seu corpo enquanto objeto de desejo. 

Mimi Fumeta, ou Maria de Jesus de Souza, não estava autorizada a se sentir parte 

daquela cidade que nascia com o raiar do dia. Da beleza suburbana dessa Lapa “de família” 

que tão bem ela descrevera: “quase subúrbio com tanto sossego de negócio miúdo 

(ANTONIO, 1975, p. 46)”, lhe restava um único lugar, o chamado “botequim dos mendigos”, 

onde ali iria “pendurar um sanduíche”. O lugar vira desenho em forma de texto: “Desce um 

fio preto, cravejado de sujeira de moscas a que se pendura a lâmpada fraquinha de quarenta 

velas. Ilumina mal o muquinfo abafado onde, além da cachaça, tira-gosto. Mas só jiló, cabeça 

de peixe e mortadela” (ANTONIO, 1975, p.47). 

Parece improvável encontrar qualquer veia erótica em um ambiente aparentemente 

destituído de sensualidade, improvável ainda mais seria perceber qualquer resquício de 

erotismo na figura de uma prostituta sem grandes atrativos físicos, de beleza e trato pessoal 

questionáveis, especialmente para um leitor que deseja encontrar aquela “mulher da vida” nos 

moldes da literatura clássica. A beleza aqui merece um destaque, pois ela possui um papel 

importante no erotismo, sendo, acima de tudo, subjetiva. Segundo Bataille (2014, p.167): 

“varia de acordo com a inclinação daqueles que a apreciam e ressalta ainda que um homem  

ou uma mulher são geralmente julgados belos na medida em que suas formas se afastam da 

animalidade”. 
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João Antônio enxergava beleza onde a maioria só via sujeira, violência ou 

desumanidade. Suas personagens não se enquadrariam em qualquer estereótipo de beleza 

vigente e sua cidade pertencia ao “jogo do bicho”, ao “leão-de-chácara”, às “gentes de 

muamba”, aos “expendienteiros”, às crianças trabalhadoras, aos “merdunchos” e a toda gente 

cuja imagem destoava de qualquer conceito ou ideal de beleza. Em sua subjetividade, Mimi 

Fumeta sentia a beleza em meio ao caos social que a cercava e, ao sair daquele botequim 

“cravejado de sujeira”, observa um casal de mendigos e descreve: 

 

Estão namorando. O mendigo pousa nos joelhos uma lata de goiabada 

tomada de guimbas de cigarros que decerto, na andança, catou das ruas. Ela 

fica quieta, só olhando o movimento dos dedos do homem. Então, ele 

escolhe uma das melhores pontas de cigarro, das maiores e menos 

amassadas, das de que ainda se poderá sugar alguma fumaça e, numa 

gentileza, quase tímido, amorosamente, oferece a ela. 

- Toma. (ANTONIO, 1975, p.47). 
 

Fosse esta uma típica cena romântica, as personagens, sem dúvida, não seriam 

mendigos, muito menos o regalo a ser compartilhado como prova de um suposto sentimento 

de amor seriam restos de cigarro. No entanto, é inegável que o texto se constrói de tal modo 

que a beleza passa a existir e transcende os padrões que a maioria de nós elabora a partir dos 

nossos conceitos pré-programados. Chegamos, assim, a uma questão-chave acerca do papel  

da beleza no erotismo, cuja citação acima serve como ilustração. 

Voltemos à questão da animalidade como referência para um padrão de beleza 

desejável e retomemos, aqui, à figura da mulher enquanto símbolo maior desse erotismo e 

como sendo também a mais diretamente cobrada por se enquadrar em um estereótipo. Bataille 

(2014) nos faz repensar o distanciamento da beleza em relação à animalidade que ele mesmo 

propôs e assim conclui que: 

 

[...] a imagem da mulher desejável, dada em primeiro lugar, seria insípida – 

não provocaria o desejo – se não anunciasse, ou não revelasse, ao mesmo 

tempo, um aspecto animal secreto, mais pesadamente sugestivo. A beleza da 

mulher desejável anuncia suas partes vergonhosas: justamente suas partes 

peludas, suas partes animais. O instinto inscreve em nós o desejo por essas 

partes [...] A beleza negadora da animalidade, que desperta o desejo, culmina 

na exasperação do desejo na exaltação das partes animais! (BATAILLE, 

2014, p.167-168). 

 
A animalidade exposta na cena de amor entre os mendigos ou na própria condição 

(des)humana da Mimi Fumeta alinha a nossa análise à proposta de Bataille (2014) nos 

fazendo perceber o quão limítrofes são essas imagens do erótico e a beleza que dele se espera. 

Essa beleza subjetiva “é desejada para que seja conspurcada” e assim concluímos que “a 
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beleza humana, na união dos corpos, introduz a oposição entre a humanidade mais pura e a 

animalidade hedionda dos órgãos” (BATAILLE, 2014, p.168). 

Observar o casal de mendigos em uma cena improvável de afeto põe a nossa 

personagem principal em desalinho com seus próprios sentimentos e expectativas pessoais. 

Ao fim da cena, ela encerra sua descrição: “Saio mascando pão, coração pequenininho. Desço 

para a Avenida Mem de Sá. É a hora do lusco-fusco, dos pardais e dos namorados. Mas 

namorado limpinho a Lapa não tem, não” (ANTONIO, 1975, p.48). 

O conceito de animalidade proposto por Bataille e sua aliança com o mundo da 

transgressão leva-nos até a humanidade mais antiga, onde a confusão do animal com o divino, 

do animal e do humano surgem como sua marca mais latente. Aos poucos e até pouco antes 

do cristianismo, essa “confusão” foi sendo desfeita ao passo que os humanos foram dispostos 

em um patamar superior ao dos animais, especialmente quando a máxima sagrada instituiu 

que “Deus fez o homem à sua imagem”, a partir daí, ressalta Bataille (2014), a divindade 

escapou definitivamente à animalidade. A animalidade passa a ser atribuída ao diabo, que é, 

no cristianismo, o símbolo máximo da decadência e do mal, configurando-se como sendo o 

próprio rebaixamento. 

O rebaixamento no qual estão inseridas as nossas personagens nos remete a um 

importante aspecto que a identifica enquanto uma “figura marginal’’, que é a linguagem. Esse 

é um ponto particularmente forte da escrita joãoantoniana, o que torna suas narrativas mais 

ricas e inquietantes do ponto de vista estético. João Antônio, sem literalmente reproduzir a 

fala da rua, consegue redesenhá-la a partir de uma infinidade de neologismos e expressões 

ressignificadas que produzem uma identidade própria e marcante. São marcas fortes tanto em 

Mimi Fumeta quanto em Mariazinha Tiro-a-Esmo. 

Bataille vai chamar a linguagem da rua, especialmente aquela ligada à baixa 

prostituição, de “linguagem chula”, cujo sentido de seu uso estaria próximo de uma rejeição 

da dignidade humana. João Antônio, no entanto, torna essa prostituta mais forte através do 

texto, uma vez que opta por não marcá-la por nenhuma forma pejorativa de linguagem, 

recuperando sua dignidade/palavra: “O jornaleiro berrando. E o sol me dando de chapa. 

Remexo a bolsinha, cato o que restou. Uns caraminguás muito dos fuleiros, caquerados, e 

uma nota de cinquenta (ANTONIO, 1975, p.40).” O uso de palavras desprestigiadas 

socialmente ou até desconhecidas pela gramática normativa surge como um mecanismo de 

inclusão da personagem ao lugar em que está inserida. Não há qualquer diferença entre a fala 

das personagens e do narrador. 

Feita essa observação em relação à Mimi Fumeta, chegamos à outra importante 
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concepção proposta por Bataille, o qual relaciona a solidão ao erotismo. Por ser definido pelo 

segredo, o erotismo não pode ser público e existe para nós, enquanto discurso, como se não 

existisse. É esse erotismo segredado que compõe a Mimi Fumeta em sua plenitude, 

ultrapassando qualquer conceito raso sobre o erótico comumente  atribuído às prostitutas.  

Mas há outra vertente desse erotismo “secreto” que parte daqueles que pagam pelo sexo e 

pelo desejo, pelas imagens eróticas estabelecidas na noite. Os “homens de família”, cujas 

vontades não podem ser confidenciadas ou expostas, realizam suas pretensões eróticas 

ultrapassando o interdito que o assunto impõe. Na noite proibida da Lapa há um momento 

deles: 

O momento é dos fregueses-família, gente casada bem e considerável. 

Rápidos como galos, pagam direitinhamente, até antes. E se mandam, 

educados. Aqueles mesmos se bebem, depravam, dão cinema, fazem e 

acontecem, uma trabalheira. Ficam machinhos. Encapetados, querem. Por 

que querem. Fazem questão. Insistem e batem o pé (ANTONIO, 1975, p.48). 

 
 

A necessidade cria-se pelo hábito, sendo comum a existência desses dois tipos sociais 

em um mesmo espaço - “os fregueses-família” e as prostitutas, nos levando outra vez ao 

conceito estabelecido nos primórdios do cristianismo, que é a ideia da prostituição como 

necessária para manter certa ordem nas coisas que envolviam o desejo e vontade masculinos. 

Homens cuja posição social lhes garantia determinados privilégios, como o de pagar pelo 

prazer de uma noite de permissividade. 

Havia qualquer resquício de dignidade nesses fregueses, por mais questionáveis que 

fossem as suas posturas. Pagavam antes, por exemplo, embora ultrapassassem certos limites 

quando abusavam das bebidas. Temos aí estabelecido um conflito típico dessa atividade, cujos 

desejos misturam-se aos preceitos e conceitos morais, remetendo-nos a uma complexidade 

claramente característica do humano. Em outras palavras, “por maior que seja a degradação 

de um homem, é verdade que ele nunca é simplesmente, como o animal, uma coisa” 

(BATAILLE, 2014, p.176). 

Outra vez voltemos à imagem dos mendigos namorando, ambos, assim como a própria 

Mimi Fumeta, caminham por uma linha tênue entre o humano e o “animal”. Vivem na rua e 

sobrevivem dela e com ela, submetendo-se diariamente a situações que os colocam sempre 

em contradição com suas próprias humanidades. Embora a animalidade os acometa em 

diversas situações, todos tendem a guardar e, em algum momento, expressar seus desejos 

mais humanos. A humanidade que transborda para além da desumana condição social em que 

vivem é resistência, é o que lhes renova o fôlego para suportar a dura vida que lhes é imposta. 
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Para chegar a uma possível explicação sobre a existência do erotismo em meio a um cenário 

com personagens pouco atrativos para os padrões esperados, sigamos rumo às origens do 

desejo em torno da figura feminina, o qual nos levará necessariamente a pensar e refletir sobre 

o erotismo e seu papel na sexualidade humana ao longo dos séculos. 

Já mencionamos o papel do Cristianismo na (re)construção do feminino enquanto 

símbolo e imagem, especificamente ao pensarmos no caso da prostituta que, apesar de mal 

vista, era tolerada para ser utilizada como objeto de desejo masculino. Essa tolerância, para 

Bataille (2014), seria a ponte entre o erótico e o sagrado, o qual, desde a Antiguidade, se 

fundamentava na relação iminente entre o amor e o sacrifício. Desde então já se percebia o 

peso atribuído ao homem e à mulher enquanto atores desse processo. Bataille (2014) reitera 

que o parceiro feminino do erotismo aparecia como a vítima, e o masculino, como o 

sacrificador, um e outro, durante a consumação, perdendo-se na continuidade estabelecida por 

um primeiro ato de destruição. 

À figura masculina era dado um direito natural, intocável e inquestionável de possuir e 

usufruir do erotismo sem que necessariamente isso lhe fosse um mal a ser evitado ou 

combatido; por outro lado, para a figura feminina, esse mesmo erotismo nasce carregado de 

culpa e culmina em punições e sacrifícios. O Cristianismo pautou suas origens em um campo 

vasto de pensamentos cuja força se fez de modo quase sempre contraditório, um paradoxo 

permanente onde a moral religiosa tendia normalmente a estabelecer privilégios masculinos 

em detrimento da subserviência e inferiorização do feminino. Essa relação de forças pode ser 

observada na personagem Mimi Fumeta desde o primeiro instante da narrativa. 

Atirada à sorte que lhe impunha as ruas, Mimi Fumeta era constantemente agredida, 

tanto verbal quanto fisicamente. Desde os meninos que brincavam por onde ela passava até os 

policiais cuja autoridade oficial lhes permitia agir à revelia das leis vigentes. Assim, se torna 

claro que a rua também reproduz os privilégios que circundam a masculinidade, e uma mulher 

que caminha sozinha por essa rua ou que vive nela está “autorizando” a violência contra si 

mesma. 

Uma vez estabelecidos os privilégios masculinos, a prostituição acaba por ser 

incorporada ao social a partir da relação paradoxal com o sagrado. As prostitutas adquirem, 

neste caso, uma atribuição sagrada à sua atuação e em um mundo anterior – ou exterior – ao 

Cristianismo, a religião, longe de ser contrária à prostituição, regulava suas modalidades, 

como fazia com outras formas de transgressão (BATAILLE, 2014). Bataille (2014) ainda 

reforça que as prostitutas em lugares próprios consagrados tinham um caráter sagrado análogo 

ao dos sacerdotes. É necessário aqui estabelecer uma diferença importante entre a prostituição 
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sagrada e a moderna, diferença que logo mais nos permitirá compreender melhor algumas 

ações da personagem Mimi Fumeta, de João Antônio. 

No capítulo XII de O Erotismo, Bataille (2014) evidencia a vergonha como a principal 

diferença entre os dois tipos de prostituição; em síntese, a cortesã pouco se diferencia das 

demais mulheres e carrega consigo uma reserva que a afasta das ruas e de excessos em 

público. Já a prostituta moderna gaba-se de sua vergonha e está quase sempre alheia à 

angústia que pode experimentar estando na rua. Essa ausência aparente de uma vergonha não 

se traduz em orgulho, a diferença talvez esteja no fato de que muitas dessas mulheres não 

vislumbram outra vida, estando, de algum modo, “conformadas” com sua condição social. 

Entre as cortesãs, no entanto, há um sentimento de regeneração social que poderia justificar 

seu comportamento mais recatado, a exemplo da Lucíola, de José Alencar, que usou seu 

recato e discrição e apaixonou-se por um rapaz da corte, que a fez ascender socialmente por 

intermédio de um casamento: 

 
Por isso, ela poderia desempenhar o papel de interlocutora sobre assuntos variados, 

passando da política à arte, acompanhá-lo em um restaurante, frequentar teatros e 

cafés; o que, evidentemente, não excluía situações mais violentas, como casos de 

agressão ou até de assassinato. Ainda assim, muitas vezes se definiam relações 

mais estáveis entre a prostituta e o freguês no mundo da alta prostituição, visto que 

muitos se fixavam numa preferida, com quem às vezes se casavam (RAGO, 2008, 

p.260). 

 

Esse percurso moral, que evidencia a imagem da prostituta moderna destituída de 

qualquer vergonha, nos leva novamente à Mimi Fumeta. A personagem não transparece 

qualquer reserva ou cautela quando descreve em detalhes as cenas da sua vida pela Lapa 

carioca. Dentre os motivos explícitos pelos quais a personagem se entrega à vida na rua o 

principal é o fator socioeconômico em que ela está inserida. A pobreza, de algum modo, a 

torna mais arredia, e essa animosidade parece funcionar como uma espécie de autodefesa. 

A outra personagem que se apresenta na condição de prostituta, Mariazinha Tiro-a- 

Esmo, aparece pela primeira vez em longos parágrafos de Ô, Copacabana! (1975) e, em  

1976, ganha um conto dentro do livro Malhação do Judas Carioca, reaparecendo também em 

Sete Vezes Rua (1996). Assim, o narrador começa a descrever Mariazinha: 

 

Branca, ainda assim, Mariazinha Tiro-a-Esmo é uma peça. Meteram-lhe esse 

nome lá pelos altos encardidos da Favela da Rocinha, num ponto de pivetes 

tão tumultuado, tão cheio de movimento, rumor e estripulias, que ali acordar 

era fácil, dormir é que não. 

Direitinha, como diriam os últimos rapazes família da Zona sul. Ela tem 

picardia e está lá na dela, como dizem os tipos malandros dos becos e favelas 

(ANTONIO, 1975, p. 8). 
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Temos aqui outra vertente da prostituição que acomete crianças e adolescentes e que já 

ocorria indiscriminadamente na Copacabana daqueles tempos. A Mariazinha não é uma 

mulher adulta, como a Mimi Fumeta, mas já sobrevive pelas ruas da cidade no auge dos seus 

poucos 14 anos de idade: 

 
Mariazinha Tiro-a-Esmo, uma olheira da indústria de pedintes, esmoleiros e 

vendedores da arraia-miúda, parece ter dezenove anos. Tem quatorze e 

pouquinho, só. O rosto, quando ela se abandona de suas trampolinagens na 

faina malandra, é suave. Mas é agressivo, burlão, quase sempre (ANTONIO, 

1975, p.99). 

 
 

Antes mesmo de saber-se prostituta, Mariazinha sabia-se uma sobrevivente. 

Controlava outras crianças menores que pediam dinheiro pelas ruas, mas, desde os 13, 

despertava os olhares dos passistas que a observavam dançar em frente a um bloco de samba. 

O conto não está todo em primeira pessoa, mas traz alguns trechos de fala da própria 

personagem, como uma espécie de reforço de sua altivez em lidar com sua breve, mas já 

desgastada, vida que está ali traçada em detalhes. No caso de Mariazinha, temos acesso aos 

motivos que a levaram para as ruas: “Pouco viu a mãe. O pai, só via já calibrado, braseado, 

bebido de tantas cachaças da birosca” (ANTONIO, 1975, p.100). 

Suas vivências não permitem qualquer sentimento de culpa ou vergonha, mas o 

despudor que carrega difere em muito do que traz consigo a personagem Mimi Fumeta. 

Mariazinha é uma criança que não pode ser criança. Já é vista pelos homens como uma 

mulher e sabe que, de outro jeito, já não estaria ali. Ela não tem mesmo é vergonha de 

(sobre)viver. Não conhece outra vida senão esta que lhe foi imposta desde os sete anos de 

idade: “- 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” (ANTONIO, 1975, p.103). 

A objetificação está em Mariazinha Tiro-a-Esmo que tem sua inocência infantil 

engolida por olhares de desejo que a erotizam, mesmo não havendo muitas características 

explícitas de uma suposta sensualidade: 

 
Os cabelos andam na moda, escorridos, longos, matizados de sol e sem 

tintura. Os cílios enormes, sem postiços. Alguns dentes podres, é o ponto 

fraco, vive chupando bala de hortelã para esconder o mau hálito. Treze anos. 

Maria já se mexia bem como sambista num bloco de Catumbi. Pouca roupa, 

sempre uma das atraentes. Os passistas observavam. Gostavam:- Isto aqui de 

recheiro de mulher dentro dessa roupa. E atiçavam a menina branca a rebolar 

(ANTONIO, 1996, p.26). 
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Os homens parecem determinar o quanto ela já é mulher, como se assim se pudesse 

conceber uma espécie de autorização perante aqueles que porventura viessem a questionar o 

fato de ela, a Mariazinha, ainda ser uma criança. O próprio narrador parece convencido disso: 

 
Dura, vivida, batida, já usada. Falando é crua, descarnada. Mas inflexível 

com as leis e a ética da malandragem. Mulher já, apesar de meio aturdida. E 

de caráter, embora pendure em tudo o seu humor carioca – antes uma forma 

de driblar os percalços do que de fazer graça (ANTONIO, 1996, p. 26). 

 
 

Bataille (2014) afirma que a vergonha só desaparece plenamente na baixa prostituição, 

onde, uma vez instalada a miséria, os valores morais instituídos socialmente tendem a 

desaparecer; no entanto, o “rebaixamento” a que essa prostituta é submetida não significa uma 

volta à animalidade: 

 
A prostituta de baixo nível está no último grau do rebaixamento. Ela poderia 

não ser menos indiferente aos interditos que o animal, mas, impotente para 

chegar à perfeita indiferença, sabe dos interditos que os outros os observam: 

e não apenas está decaída, mas é-lhe dada a possibilidade de conhecer sua 

decadência. Ela se sabe humana. Mesmo sem vergonha, ela pode ter 

consciência de viver como os porcos (BATAILLE, 2014, p.160). 

 
 

Dessa consciência é que vemos nascer a Mimi Fumeta e a Mariazinha enquanto 

personagens para além dos estereótipos. Há alguma consciência em ambas que sustenta suas 

existências em meio aos “porcos”. Não se esconde suas dores e angústias e, apesar de fazerem 

parte desse ambiente “animalesco”, há uma permanente fuga pessoal dessas mulheres de não 

serem confundidas com os seus próximos. 

Para a Mimi Fumeta essa necessidade de diferenciar-se dos demais é ainda mais forte. 

Ela, ao falar de duas colegas da noite, Ritinha Pavuna e Odete Cadilaque, reconhece que as 

duas estão em uma situação relativamente melhor que a dela: ambas trabalham em uma 

“casa”, “a grana aparece”, mas elas têm de pagar, vez ou outra, a mão de alguns: “Aparece o 

cacau, a grana. Sempre pinga e, muita vez, enche a mão. Verdade que as aves não comem o 

cacau sozinhas, têm de molhar a mão dos vagabundos.” E sentencia: “Eu não dou tutu a 

vagal” (ANTONIO, 1986, p. 42) . Na fala da personagem percebemos que há claramente uma 

vontade de não fazer parte de conluios que a iguale a tipos de gente cujo caráter lhe põe em 

desconfiança permanente. 

Retomemos, a partir deste parágrafo, o erotismo que nas personagens aqui 

mencionadas, Mimi Fumeta e Mariazinha Tiro-a-Esmo, está fortemente presente na palavra. A 
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dureza do enfrentamento a violência que lhes chega sob as mais variadas formas é o que 

transparece a nós leitores em um primeiro plano e pode ser essa a única imagem que o leitor 

consegue extrair das duas. No entanto, a palavra dá outro rumo a esse significado: “Filo o 

cigarro sovina de um pancrário que aproveita, folgado, tenta me encoxar e me raspo para o 

Passeio Público. De graça não, coração. Nem vem que não tem” (ANTONIO,1975, p.49). 

Esse jeito sorrateiro de livrar-se de um cliente não confiável, por exemplo, reconduz a 

personagem ao seu papel de “mulher da vida”, que sabe ser rude tanto quanto sutil. O 

erotismo, neste caso, passa a ser utilizado como defesa. 

A cidade que oferece caminhos muitas vezes difíceis para as personagens surge 

também na obra de João Antônio como o próprio objeto erótico, desde a nostalgia típica das 

suas primeiras publicações ao descontentamento com o crescimento urbano irremediável que 

marca seus últimos escritos. Nota-se uma personificação dos espaços e lugares por onde 

passam os malandros, as prostitutas, os merdunchos, entre outros tipos. 

A erotização da vida é típica da humanidade e está para além da atividade sexual. 

Sobre esse aspecto, Bataille (2014) confirma que apenas os homens fizeram de sua atividade 

sexual uma atividade erótica, ou seja, uma busca psicológica independente do fim natural 

dado na reprodução e no cuidado com os filhos. 

Pensando a cidade escrita em João Antônio, deparamo-nos com um narrador que quase 

sempre se constitui enquanto um amante da cidade, e, dessa relação, são construídas imagens 

cuja origem pode estar no erotismo. A proeminência desse erotismo está mais explicitamente 

construída em um conto intitulado Amsterdam, ai!, do livro Abraçado ao meu rancor, de 

1975, mesmo livro em que se encontra o conto “Maria de Jesus de Souza”. Nessa narrativa, 

João Antônio foge dos seus cenários habituais, mas não nos deixa fugir das mesmas figuras da 

rua que aqui já nos parecem mesmo universais, as “criaturas que batalham, vivem ou 

bobeiam” por lá, são “prostitutas, turistas, desocupados, bebuns, malandrecos, trampolineiros, 

basbaques, traficantes ou não” (ANTÔNIO, 1976, p.184). 

Há neste conto a figura de uma mulher cuja relação com o ambiente em que vive nos 

leva a um cenário semelhante ao que Mimi Fumeta, em Maria de Jesus de Souza, enxerga ao 

ver o bairro da Lapa amanhecer: “Detrás dos óculos, faz uns olhos azuis, honestos, 

remanescentes de um tempo, não longínquo, em que havia mais família na área (ANTONIO, 

1976, p.183).” A área em questão é a famosa red light, rua das luzes vermelhas, importante 

ponto de prostituição da capital holandesa que aqui serve de cenário e personagem perfeitos 

aos olhos do narrador incondicionalmente apaixonado de João Antônio. 

Chegamos a uma fórmula que parece nunca falhar, a descrição recheada de detalhes 
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humanos e os caminhos percorridos dão-nos aquela útil sensação de estar caminhando junto. 

Há sentimento em cada rua e em cada olhar, o diferencial talvez esteja na forma como se 

expõe, em vários parágrafos, a voluptuosa relação que mantém com Amsterdam, o que se 

pode explicar aqui precocemente pelo próprio imaginário coletivo ligado à cidade, espaço de 

“liberdades oficiais”, que não se escondem, diferente da realidade brasileira onde tudo se 

podia fazer, contanto que distante dos olhos da “lei”. 

Em Amsterdam, ai!, João Antônio talvez busque sua cidade ideal. Muito embora seja a 

Europa o cenário desta narrativa igualmente apaixonada, é o Brasil que ali se enxerga. As 

comparações com o que considera de mais bom gosto na sua nostálgica cidade estão expostas 

desde as primeiras páginas, logo depois de alguns poucos passos, o narrador conclui: 

 
Mas esta cinzência do céu, permanente. Ou quase, que o sol demora a 

chegar. Há por aí, nos céus e nos estabelecimentos maldormidos e inda mal- 

acordados, mais para os lados das farmácias e dos centros médicos com suas 

cruzes vermelhas entre casas da noite, um quê de samba langoroso de Noel – 

carro de praça, luva, dúvida, cruz do sofrimento, lixo humano, boêmia, 

diplomacia malandra (ANTONIO, 1986, p.185). 

 
 

Uma Copacabana se escondia em Amsterdam, expondo ainda mais a sua paixão pelo 

subúrbio brasileiro. No fim, por mais que viajasse pelo mundo, não haveria qualquer beleza 

estrangeira que o fizesse não lembrar, mesmo que por um breve momento, das ruas brasileiras 

e seus personagens, tudo poderia virar um samba de Noel Rosa. A admiração por tudo aquilo 

e por todos aqueles que eram desprezados ou ignorados pelas instâncias oficiais da civilidade 

e dos bons modos sempre fez da literatura joãontoniana uma espécie de porta-voz para quem 

não tinha qualquer chance de falar. 

As prostitutas de quem falamos no início deste capítulo são uma perfeita ilustração 

para esta característica especialmente pela sua relação histórica e literária com a cidade. Essa 

mulher, muitas vezes “glamourizada” pelos artistas e escritores, torna-se um retrato desse 

espaço urbano que se tornava cada vez mais símbolo do crescimento e do progresso que 

mantinha na prostituição, especialmente a de baixo nível, um contato quase que irrompível 

com o que restava de animalesco e rude no homem civilizado. Como coloca Bataille (2014), o 

erotismo seria aos seus olhos “o desequilíbrio em que o próprio ser se coloca em questão, 

conscientemente” (BATAILLE, 2014, p.55). A consciência de estar sendo envolvido pelo 

erótico é intensa e parte de uma experiência interior, mesmo quando o desejo se conecta ao 

espaço da rua. 

João Antônio dá voz a um narrador sem nome que se confunde com ele próprio e 
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assim se constrói o sentido de suas narrativas cujas marcas são claras e nos encaminham a um 

estilo que é seu. O erotismo íntimo, por vezes quase não perceptível no texto, eclode em 

Amsterdam, Ai! de tal modo que vemos claramente um desejo de possuir a cidade, como se 

fosse ela uma prostituta. As alegorias são várias e resultam em imagens explícitas de desejo, 

vontade e prazer: “Então, eu te olho, cidade, como se olhasse uma mulher esguia. Toda posta 

em dengo e prestes. Sequiosa. A um fio do cio. E já molhada” (ANTONIO, 1986, p.185). 

A cidade aqui é explicitamente desejada, sem arrodeios ou disfarces, sem meias 

palavras. A admiração não se demora a ser exposta e vai desenhando o espaço como um corpo 

de mulher que virou cidade ou o inverso: 

 

Enlevada, assim cidade-mulher e acarinhada neste maio, já cedo com seus 

barcos e seus marrecos entre as águas dos canais, linda. Além dos carrilhões 

das igrejas, as carrocinhas de música, mantidas pelas moedas do povo 

passante pelos cuidados de anônimos voluntários comem o ar, realejos 

enormes, coloridos e valsosos. É onomatopaico, teu nome. Amsterdam, 

Amsterdam, ô inesquecível, já começas nome soando como batida de sino. 

Sua bonita (ANTONIO, 1986, p.185). 

 

Dessa “cidade-mulher”, podemos enxergar também aquela Copacabana igualmente 

amada e desejada, com o diferencial de não haver em Amsterdam qualquer sentimento de 

rancor ou pesar. A narrativa segue um entusiasmo pleno, digno de um admirador apaixonado e 

desejoso. Mas quem era mais admirada? A cidade ou a prostituta? Antes de mais, é importante 

reconhecer que estamos diante de um objeto erótico cuja referência primordial está ligada à 

figura feminina, como ressalta Bataille (2008, p. 154): “(...) o procedimento inicial da vida 

sexual é o mais das vezes a procura de uma mulher por parte de um homem. Os homens tendo 

a iniciativa, as mulheres têm o poder de provocar o desejo dos homens”. Aqui, a cidade o 

provocara a ponto de não poder mais conter sua satisfação e necessidade de tê-la para si. Seu 

objeto de desejo transformou-se em ruas, canais, luzes vermelhas e tornou-se o símbolo de 

todas as mulheres daquela cidade: “Sua louraça, ficas engalanada, casa de bonecas. Nem te 

chamarei de lindinha, és feito a pele de suas mulheres, louraça de coxas brancas. Sua bonita” 

(ANTONIO, 1986, p.186). 

Amsterdam já àquela época era símbolo de liberdade sexual, desde as vitrines das ruas 

de luzes vermelhas, que expunham corpos seminus aos “sex shop e free-sex “que convidam a 

um amontoado erótico, pornográfico, um cunilinguismo escancarado e sequioso, hétero ou 

homossexual (ANTONIO, 1986, p.189)”. Na red light e em seus arredores, a prostituição de 

vitrine era um reflexo curioso de como o corpo feminino tendia a ser objetificado. Ali atrás 

das vidraças transparentes, o desejo podia ser avaliado como se fosse um produto qualquer na 
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prateleira. Confirma-se a teoria do Bataille: as mulheres ali provocavam a atenção dos 

homens que passeavam entre as ruas da famigerada “rua dos prazeres”, os homens escolhiam 

e atendiam a esse chamado para o sexo fácil, rápido e sem culpa. 

Entre as prostitutas de Amsterdam e as brasileiras Mimi Fumeta e Mariazinha Tiro-a- 

Esmo há uma semelhança real: a vergonha não pode ser cultivada sob o pretexto de lhes 

piorar uma vida que de fácil não tem nada. As europeias exibem-se em vitrines enquanto as 

famigeradas Marias de Copacabana e da Lapa dão de cara com a rua que não perdoa, nem 

alivia, seja lá onde estiverem têm de manter certa ousadia que lhes sirva como escudo em 

meio a tantas agressões. 

Todas essas mulheres nos levam aos percursos de uma cidade que se desenha à nossa 

frente desde Malagueta, Perus e Bacanaço, primeira publicação de João Antônio. Há uma 

unidade que se costura pelas personagens e cenários como se vistas de uma janela em 

movimento, as descrições passeiam por nossas mentes como se enxergássemos o trajeto de 

um caminhante sem destino, mas com o olhar atento a tudo que o rodeia. A prostituta dentro 

desta mesma cidade esconde um erotismo que depois vira palavra quando em Amsterdam, Ai!, 

por exemplo, vemos uma declaração de desejo explícito transformando a cidade em mulher de 

corpo e alma. 

Segundo Bataille “o erotismo é uma experiência que não podemos apreciar de fora 

como uma coisa (2008, p.175)” e, sendo assim, podemos afirmar que é o erotismo uma 

construção íntima, característica da humanidade como um todo, mas individual na sua 

apreensão. O desejo implícito em torno da figura da Mimi Fumeta ou da Mariazinha por parte 

dos que a rodeiam, por exemplo, parece só fazer sentido se olharmos para o ambiente que as 

circundam ou mais especificamente se pensarmos conscientemente no narrador/autor 

assumidamente apaixonado por tudo que está à margem. São diferentes cidades que se unem 

por meio de um misto de sentimentos que se completam ao mesmo tempo em que se 

contradizem. 
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CAPÍTULO II 

 
 

A VIOLÊNCIA (DE)FORMADORA DAS MARIAS DE JOÃO ANTÔNIO 

 
 

Assim como a sujeira de um bar ou um bordel de baixo nível ou ainda uma praça 

frequentada por bêbados e mendigos pode parecer inspiradora aos olhos do narrador 

joãoantoniano, outros elementos da cidade nesse mesmo contexto também lhes podem servir 

como inspiração, e um destes é a violência, não como uma apologia, mas como parte da 

própria humanidade da cidade que ali se escreve. 

É inegável o fato de que a violência faz parte do cotidiano das prostitutas, estejam elas 

na rua, nos bordéis ou em casas noturnas, pois em uma sociedade que se constrói moralmente 

sob as premissas do machismo, o ataque físico e psicológico à mulher tornou-se costume. 

Embora combatida oficialmente pelas leis e regras sociais, a violência não cessa e nos 

acompanha até hoje, por mais “civilizados” que sejamos (ou achamos ser), a natureza humana 

não nos permite afastar por completo os atos violentos: 

 
Por sua atividade, o homem edificou o mundo racional, mas sempre subsiste 

nele um fundo de violência e, por mais razoáveis que nos tornemos, uma 

violência pode nos dominar de novo que não é mais a violência natural, que 

é a violência de um ser de razão, que tentou obedecer, mas sucumbe ao 

movimento que nele mesmo não pode reduzir à razão (BATAILLE, 2008, 

p.63). 

 

A edificação do mundo racional de que fala Bataille (2008) teria sido construída 

através do trabalho, trazendo certa razoabilidade que se rompe quando nos perdemos da 

ideia de civilidade e voltamos aos mais rudimentares sentimentos que nos podem estar 

adormecidos. Sob essa perspectiva, podemos concluir que as duas Marias de João Antônio 

guardam consigo uma história de dupla violência, pois de um lado foram obrigadas a ir para 

as ruas fugindo de algum tipo de agressão, ao mesmo tempo em que, nas próprias ruas, elas 

têm de lidar com outras formas diárias de abuso. 

Considerando a violência como um dos elementos fundamentais presentes nos três 

contos: Mariazinha Tiro- a-Esmo, Maria de Jesus de Souza e Amsterdam, Ai!, pretendemos, 

neste capítulo, fazer uma leitura e reconhecer os percursos por onde caminham essas duas 

personagens a partir de suas vivências pessoais, entendendo essa violência por elas sofrida 

como reflexo das condições sociais a que foram submetidas. 
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2.1 A cultura da violência 

 

A violência se constitui como parte da cultura brasileira, como afirma Tânia Pellegrini 

(2005): 

 

É inegável que a violência, por qualquer ângulo que se olhe, surge como 

constitutiva da cultura brasileira, como um elemento fundador a partir do 

qual se organiza a própria ordem social e, como consequência, a experiência 

criativa e a expressão simbólica, aliás, como acontece com a maior parte das 

culturas de extração colonial. Nesse sentido, a história brasileira, transposta 

em temas literários, comporta uma violência de múltiplos matizes, tons e 

semitons, que pode ser encontrada assim desde as origens, tanto em prosa 

quanto em poesia: a conquista, a ocupação, a colonização, o aniquilamento 

dos índios, a escravidão, as lutas pela independência, a formação das cidades 

e dos latifúndios, os processos de industrialização, o imperialismo, as 

ditaduras [...] (PELLEGRINI, 2005 p.138). 

 
 

A violência da cidade em João Antônio se mostra de diversas formas e soa-nos quase 

que como uma característica obrigatória das grandes cidades brasileiras. Ao propor um 

percurso pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, o narrador inevitavelmente nos 

posiciona diante da violência que funciona estrategicamente como pano de fundo, mas, se 

vista de perto, passa a funcionar como vitrine, escancarando um perfil complexo e sensível 

da vida de suas personagens. Citando Scholhamer (2000), Pellegrini reforça que: 

 
[...] ao longo da lenta e gradativa transformação da estrutura 

socioeconômica e demográfica do país, testemunha-se o surgimento de uma 

literatura sempre em busca de uma expressão adequada à complexidade de 

uma experiência que cresce tendo como pano de fundo a violência. 

(PELLEGRINI apud SCHOLHAMER, 2005, p.134). 

 

Da complexidade que nasce com a cidade, vemos surgir uma literatura que procura dar 

uma resposta igualmente complexa a esse fenômeno social, ressignificando valores, 

repercutindo fatos e, principalmente, dando voz àqueles que antes não podiam dar a sua 

versão dos acontecimentos. Pellegrini (2005) destaca como iniciadores desse movimento as 

seguintes obras: Capão Pecado, de Ferréz, e Cidade de Deus, de Paulo Lins, ao lado dos 

quais, com diferenças, coloca-se Estação Carandiru, de Dráuzio Varella, havendo uma 

ressalva em relação ao último, pois não traz o olhar de alguém que pertença ao universo 

retratado, diferente dos outros dois. 

As nomenclaturas utilizadas para classificar essas obras são as mais variadas, indo 

desde Literatura-verdade, memórias ou romance-reportagem até testemunhos. Embora essa 

literatura, cujos cenários de inspiração são os chamados “territórios de exclusão”, tenha 
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surgido mais recentemente, é impossível não fazer um paralelo com a obra de João Antônio, 

a qual se constrói a partir da ideia de dar voz a quem não tem, incluindo-se neste núcleo de 

vozes silenciadas, dentre outras, a das prostitutas. 

Remetendo-se a um período anterior, temos também a literatura regionalista que trazia 

a violência vinculada a uma realidade social baseada nos ideais de honra e vingança 

individuais, classificado por Pellegrini (2005) como um confronto entre um sistema global 

de justiça moderno e sistemas locais de normatização social regulados pelos códigos de 

honra, vingança e retaliação. 

 

 
2.1.1 A violência masculina 

 

A violência que surge a partir da literatura urbana tem outro tom e se estabelece, em 

primeiro lugar, a partir da ideia de cidade enquanto centro dos valores e do progresso 

modernizador, de modo que os códigos da lei e da ordem prevalecem. Desse contexto é que 

surge a ideia de “malandragem”: 

 
É sob o manto da aparência que viceja, por exemplo, a “malandragem”, 

expressa já nas Memórias de um sargento de milícias, a ambivalência amoral 

dos narradores machadianos, a pilantragem macunaímica, a complacência ou 

mesmo a apatia de tantos anti-heróis modernos e até a ferocidade de alguns 

personagens contemporâneos (PELLEGRINI, 2005, p. 136). 

 
 

O malandro, figura recorrente em praticamente todos os contos de João Antônio, 

acaba, em certa medida, por também compor os cenários de violência em torno da Maria de 

Jesus, por exemplo. Já no início da narrativa, a personagem reclama das artimanhas desses 

tipos, que a colocam quase sempre em situação de desvantagem, com jeito e boa conversa, 

eles a ludibriam: 

 

Aquele escamoso que me carreou pro hotel não passava de um teso, um 

durango kid do capeta. Mas pisou no Casanova e me baratinei. O pilantra 

sabia arrepiar, fazia conversa, pombinha, vida, meu neném e outros leros e 

eu caí. Me arrastou numa boa, me enredou na maior, me passou a baba de 

quiabo. Agora, estou dura nos meios-fios da Lapa. Passada pra trás, 

prejudicada. Eta ferro! Macho, só por ser, já é fogo. Um descalabro, no 

mínimo. Peguei um pilantra que me lambuzou toda, charlou, e fui, feito uma 

gata melada. Isto será sina, meu Deus? Não quero acabar na rua catando 

papel (ANTONIO, 1986, p.37). 

 
 

O cenário que se desenha diante das personagens é de um lugar cuja sobrevivência se 
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assenta em violências permanentes. Das mais “sutis” às mais explícitas, são delas que 

conseguimos extrair a essência dessa cidade que se personifica por meio de suas 

personagens. 

Maria de Jesus de Souza parece não ser possível de existir fora desse contexto, o 

percurso evolutivo da personagem durante todo o conto é marcado pela agressividade que se 

manifesta desde o primeiro instante, como uma espécie de autodefesa: “Essa cambada vai 

ficar sabendo que Mimi Fumeta é o cacete. Meu nome, desde que me entendo, é Maria de 

Jesus de Souza” (ANTONIO, 1986, p.37). Ao defender o uso de seu nome de batismo, a 

personagem busca resgatar qualquer resquício de sua identidade que parece se perder a cada 

ato de violência. Nem as crianças parecem poupar-lhe: “A pivetada está me encarnando. Não 

me deixam quieta, ô Senhor, nem sentada num banco de jardim. Deram pra azucrinar, pegam 

o meu pé, gozam com a minha cara” (ANTONIO, 1986, p.38). 

A violência chega ao aspecto da naturalização em que os agressores não se apercebem 

como tal e o revide da vítima se torna parte do escárnio público. É exatamente este o ponto 

central que transforma a Maria de Jesus em Mimi Fumeta, sendo a primeira fruto de uma 

necessidade de ser alguém que ela nunca pudera ser, e a segunda, o resultado de todas as 

ofensas acumuladas ao longo de sua vida pelas ruas. 

Às mulheres que se prostituem cabem distintas formas de violação que as 

acompanham e se diferenciam segundo o seu posto de trabalho. De toda forma, o perigo 

continua iminente. Ao falar do suposto sucesso das amigas Ritinha Pavuna e Odete 

Cadilaque, Mimi Fumeta relativiza a ascensão profissional por elas alcançada: “Não se pode 

dizer que estejam tão no céu [...] Sempre aparece o cacau, a grana. Sempre pinga e, muita 

vez, enche a mão. Verdade que as aves não comem o cacau sozinhas, têm de molhar a mão 

dos vagabundos” (ANTONIO,1986, p.42). E sentencia como se quisesse justificar o fato de 

não ter tido a mesma “sorte” das amigas: “Eu não dou tutu a vagal” (ANTONIO, 1986, 

p.42). 

Para a prostituta, essa talvez seja a primeira das mais significativas violências contra 

seu corpo. Para garantir um teto sob suas cabeças, é necessário pagar a alguém que se 

apresenta como proprietário de sua dignidade, representado pela figura do cafetão. A recusa 

da Mimi Fumeta a esta violência a caracteriza-a, em imediato, como uma prostituta de baixo 

valor, sujeita aos reveses dos mais variados que se pode encontrar nas ruas. Na sequência, 

volta-se a questão do nome que se torna crucial para entender a simbólica violência que 

arrancara da personagem a sua identidade de batismo, aquela que, para ela, poderia lhe 

conceder qualquer dose de humanidade. Logo após o flagrante de maconha lamenta seu 
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novo “batismo” e sentencia: “Acabei Mimi e mutretada. Pior de tudo é que esse apelido dá 

um azar do cão, entrega a jato. Mesmo a pivetada já exclama, com deboche. Minha moral 

desce a zero” (ibidem, p.43). 

O apelido dado e repercutido de boca em boca é um estigma que a violenta porque 

ridiculariza e reduz a sua existência ao fato de ter sido pega contrabandeando maconha. Essa 

marca, que resulta em deboche e escracho, a coloca distante de qualquer possibilidade de 

deixar a vida na qual se encontra, pois serve como um cartão de visita mal intencionado. A 

Maria da certidão de nascimento resiste em seu imaginário, como sendo ela a esperança de 

ser outra mulher, amada, bem tratada digna: “Só pretendo ser do jeito que estou lá na 

certidão de nascimento. Senhorita Maria de Jesus, a que vai brilhar na noite do Bar e Boate 

Primor. Dama. Para se sentar na minha mesa tem de ser doutor e outros brilhos” 

(ANTONIO, 1986, p.44). 

Ainda assim, seu sonho mais audacioso a coloca em relação de subserviência a um 

homem que bancaria seu conforto, não permitindo a ela perceber que, mesmo nessa suposta 

relação de vantagem, a violência ainda persiste e só muda de cenário. É nesse aspecto 

simbólico da violência que se nota a dominação masculina como protagonista: 

 

A primazia universalmente concedida aos homens se afirma na objetividade 

de estruturas sociais e de atividades produtivas e reprodutivas, baseadas em 

uma divisão sexual do trabalho de produção e de reprodução biológica e 

social, que confere aos homens a melhor parte, bem como nos esquemas 

imanentes a todos os habitas: moldados por tais condições, portanto 

objetivamente concordes, eles funcionam como matrizes das percepções, dos 

pensamentos e das ações de todos os membros da sociedade, como 

transcendentais históricos que, sendo universalmente partilhados, impõem-se 

a cada agente como transcendentes (BORDIEU, 2007, p.45) 

 
A pior parte da vida daqueles que vivem em condição de vulnerabilidade social, 

vagando pelas ruas, fica mesmo para as mulheres. São elas que carregam boa parte dos 

estigmas e estão quase sempre sujeitas a se submeter a algum tipo de manifestação 

masculina de poder. Mesmo os mais “educados”, os chamados “fregueses-família, gente 

casada bem e considerável “[...] se beberem, viram mandões, depravam, [...] uma 

trabalheira. Ficam machinhos” (ANTONIO, 1986, p.48). 

Desde o primeiro instante até o último, a personagem traça seu percurso perambulante 

pela cidade tendo a violência como pano de fundo. As agressões, como vimos, manifestam- 

se das formas mais diversas, indo desde os deboches verbais às ameaças físicas constantes e 

inesperadas por parte dos homens que pagam pelo seu sexo. Como um gran finale, sua 

última cena, talvez a mais marcante e de maior carga emotiva, reitera o valor da violência na 
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construção de seu ethos. Policiais a abordam em um bar e em tom ameaçador começam a 

interrogá-la ao mesmo tempo em que a agridem fisicamente: 

 
Tenciono bandear para a esquerda, mas desceram em turminha e um rato me 

prende aqui pelo cotovelo. Mete o joelho na minha barriga. Amoleço, tremo 

nas pernas, vou pedindo arrego: 

- Não, chefe. Não ’tou tratando de mais nada, não. ’Tou só batalhando. 

A risadaiada dos tiras estoura, galhofenta. Parece um coro: 

- Ah, malandra, pensavas que a vida era mansa? 
Eu não sei onde é que estou que, tonta, me aguento e não choro. Outro rato 

vem, me manda um pontapé na bunda, um safanão nas ventas e me estapeia 

para dentro (ANTONIO, 1986, p.51) 

 
 

Ao final da narrativa, temos um ciclo a se completar. Os mesmos policiais que a 

flagraram com o fumo que lhe rendeu a famigerada alcunha de Mimi Fumeta deixam nas 

coronhadas e chutes a mensagem de que ali ela não tem qualquer chance de ser a tão sonhada 

Maria de Jesus. Parece, em uma espécie de previsão – a pior possível –, não haver outra 

chance para a personagem senão a de render-se às intimidações físicas e morais que lhes são 

impetuosamente dirigidas com uma frequência quase que constante. Sua humanidade respira 

em pequenos instantes, como aquele em que assiste e descreve um casal de mendigos 

trocando carícias ou quando recupera seu desejo de ser a Maria de Jesus de Souza, e não a 

Mimi Fumeta. A alternativa que lhe resta é sair com o primeiro que a dirige um olhar de 

interesse, neste caso, um rapaz que a mirava do lado oposto da rua e mesmo ainda “meio 

capenga” ela o aceita: “E a gente se abraçando, se pendurando, vai tocando rumo a um hotel 

da Travessa do Mosqueira” (ANTONIO,1986, p.53). 

Não é à toa que os principais atores das violências que atingem a personagem são 

homens. Homens esses de diversas idades e posições sociais, que determinam quem ela pode 

ser, onde ela pode ir, o que pode fazer. São esses mesmos olhares que já definem nossa 

segunda personagem, a Mariazinha Tiro-a-Esmo desde o início da narrativa: 

 
Direitinha, como diriam os últimos rapazes-família da Zona Sul. Ela tem 

picardia e está na dela, como dizem os tipos amalandrados dos becos e das 

favelas. Dissimulada em seu trabalho, matreira trabalhando na boca do 

mocó, indo e vindo na baba de quiabo, enganando otários e pacatos, ela 

sobrevive (ANTONIO, 1996, p.25) 

 

A personalidade da Mariazinha passa a ser definida sob o olhar masculino, tanto dos 

mais abastados rapazes de família até os malandros que dividiam e disputavam com a 

própria o espaço das ruas, pois parece não haver outras referências para definir quem ela é. 

Além disso, é do espaço propriamente urbano e deteriorado pelos ares socialmente desiguais 
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do progresso que se pode reunir as condições para definir o perfil dessas duas Marias, fruto e 

produto da violência. Ainda sobre a Mariazinha, o narrador completa: “Só ou acompanhada 

na marginalidade, vai beirando o crime na cidade que castiga – para mais de quatro milhões 

de habitantes, mais de um milhão de favelados”. Os olhares externos seguem definindo-a: 

 

É, para os leigos, apenas atraente e bronzeada, principalmente para os que 

não lhe viram os dentes. Para os distraídos e pacatos, para fariseus ou não- 

iniciados em malandragem dos morros e dos becos do Rio, mais uma garota 

bonita em Copacabana. Veste na onda e está a fim de ser paquerada. É o que 

pensam os rapazes passando de carro ou mesmo a pé na calçada da avenida 

Nossa Senhora de Copacabana, Posto Cinco e Meio (ANTONIO, 1996, 

p.25). 

 

Atente-se para o fato de que, ao redor das personagens, se ergue uma aura de 

negatividade que sob outro contexto, que não o literário, soaria a nós leitores como um 

pesaroso relato sociológico da desigualdade e violência contra a mulher. Esse aspecto da 

literatura brasileira vem sendo observado por muitos teóricos já há algum tempo. Ginzburg 

(2012) em artigo intitulado O narrador na literatura brasileira contemporânea reconhece 

como sendo comum na narrativa brasileira “a constituição de imagens da vida humana 

pautadas pela negatividade, em que as limitações e as dificuldades de personagens prevalecem 

com relação à possibilidade de controlar a própria existência e determinar seu sentido” 

(GINZBURG, 2012, p.200). 

A impossibilidade do controle é reconhecida e reafirmada pelos movimentos externos 

que se concretizam, no caso das personagens aqui analisadas, pelos excessos e faltas que se 

sobrepõem ao próprio sentido de suas vidas. Ao ter sua personalidade delineada e delimitada 

pelo olhar do outro, especialmente o olhar masculino, atribui-se às Marias um vazio 

existencial que só se preenche a partir do que elas duas representam dentro de um espaço mais 

amplo, que é o da própria cidade. E o que elas então representariam? A imagem da criança 

maltratada e abandonada ou da mulher prostituída que sonha sair daquela vida. 

Essas imagens parecem um tanto óbvias, mas não são. Não são porque elas se diluem 

no percurso narrativo deixando a um leitor menos atento qualquer outra impressão. A 

impressão de que a cidade cresceu de forma errada e que esse crescimento gerou as 

personagens tal qual se apresentam. Ao descrever a Mariazinha Tiro-a-Esmo, o narrador se 

põe em um permanente esforço de enxergá-la como criança ao passo que os olhares externos, 

especialmente os masculinos, tendem a enxergá-la como mulher. Esse contrafluxo de 

impressões projetam a Mariazinha como matreira, já ciente dos perigos que corre, ao mesmo 

tempo que em um ou outro momento sugere um resgate à sua infância. 
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Mariazinha Tiro-a-Esmo, uma olheira da indústria de pedintes, esmoleiros e 

vendedores da arraia miúda, parece ter dezenove anos. Tem quatorze e 

pouquinho, só. O rosto, quando ela se abandona de suas trampolinagens na 

faina malandra, é suave. Mas é agressivo, burlão, quase sempre (ANTONIO, 

1996, p. 26). 

 

Aqui se faz importante enfatizar o papel do narrador, que no conto “Mariazinha Tiro-a- 

Esmo” se apresenta quase que como um amigo ou alguém próximo, pronto a ouvir. Em 

“Maria de Jesus”, a narrativa encontra-se toda em primeira pessoa. Essa estratégia nos 

aproxima das personagens e, consequentemente, das violências por elas sofridas. Como que 

em flashes de memória, vamos compondo os dois perfis com muito mais intimidade, sem 

aquela velha distinção clássica entre narrador e personagens. Ao comparar o realismo 

brasileiro contemporâneo com o tradicional, Antonio Candido (1987), em A nova narrativa, 

esclarece o desejo do escritor em: 

 
[...] apagar as distâncias sociais identificando-se com a matéria popular. Por 

isso o uso da primeira pessoa como recurso para confundir autor e 

personagem, adotando uma espécie de discurso direto permanente e 

desconvencionalizado, que permite fusão maior que a do indireto livre 

(CANDIDO, 1982, p.212-213). 

 

A aproximação entre narrador-escritor-persoangem torna-se então um contato 

importante para, diante de toda a sorte de infortúnios que recaem sobre as duas Marias, 

conceber qualquer sensação de que por trás de toda a violência sofrida há alguma 

humanidade latente. 

Embora essa estratégia literária nos faça conhecer com mais verdade o íntimo das 

personagens, é necessário reconhecer que há para compreender a Mariazinha enquanto 

personagem mais elementos do que há para compreender a Maria de Jesus. Sabe-se, por 

exemplo, que a origem de seus problemas pode estar em um lar familiar desestruturado, 

marcado pela pobreza, daí teria nascido, segundo o narrador, sua dureza com ares de humor 

carioca, pois sabia dar graça à desgraça: “- Sei lá como o coroa, meu pai, podia se arrumar 

como ferroviário. Tivesse de dirigir trem e o pessoal que queria ir pra São Paulo acabava 

desembarcando em Barra do Piraí (ANTÔNIO, 1996, p.26).” Humor que se confunde com um 

cinismo, como se unidos fossem arma letal contra a realidade que lhe deteriorava o corpo aos 

poucos, mas não destruía sob nenhuma hipótese o seu intocável ímpeto de sobrevivência. 

A violência podia chegar das mais variadas formas e quando não apontava para a sua 

direção, caía, como um raio não muito certeiro, ao seu redor. Foi na forma de um assassinato 

que Mariazinha deparou-se pela primeira vez com a violência, talvez a mais comum até hoje 

nas pequenas e grandes periferias urbanas. A morte aqui se apresenta banal, corriqueira e sem 



43 
 

 

 
 

valor algum, quando ela tinha sete anos: 

 
- Meu neguinho, foi mais ou menos assim. O assassino, até que era legal, um 

cara que vendia coisas na birosca. Manja? Atendia legal às pampas. O paca 

arranjava cada piadinha gozada. Todo mundo gostava dele, sabe? Um cara, 

um dia, apareceu na porta da birosca, grudado numa mulher. E deu pra fazer 

acenos para dentro da birosca. O grito do bicho era “eu sou seu macho” e 

cocoreco e bico de pato. E fazia aquela ginga de mão, você manja, né? [...] 

Mas a tal mulher, ih, rapaz, era mulher de véu e grinalda do birosqueiro. Aí, 

o homem se queimou. [...] O cara da birosca pegou a faca de cortar abóbora 

e, de peixeira, pulou. [...] Eu estava ali pertinho e me lembro que a mulher 

parecia uma dona da vida. Acho que parecia com minha mãe. Eu até gostei 

de ver a morte da dona, sabe? Uma boa vaca, que nem minha mãe 

(ANTONIO, 1996, p.27). 

 
 

A desestruturação familiar talvez tenha gerado esse desprendimento em relação a tudo 

que se assemelha ao que se pode chamar de “civilidade”, aliás, este é um termo que não se 

pode atribuir a Mariazinha no contexto social em que a sobrevivência é a lei. Ao descrever o 

assassinato com a destreza e tranquilidade de quem conta uma história da carochinha, com 

os detalhes em minúcia, todos bem pronunciados, enxergamos aquela de quem já falamos 

nas linhas acima: menina e mulher resultado inquestionável da dureza da vida real. Sua fala 

é direta, insinuante e sinuosa, consegue driblar a tragédia, transformando-a em um fato  

como qualquer outro. E foi assim que aprendeu a lidar com o mundo. Sofreu ainda abusos 

do pai, motivo pelo qual fugiu de casa e pelas ruas deu de cara com outros tipos, cuja ajuda 

logo vinha em forma de mais abuso e assim, por entre os becos e favelas, Mariazinha traça 

seu destino, que parece mais uma fatalidade e, apesar de tanto sofrimento, não se acanha: 

“Se Mariazinha Tiro-a-Esmo perceber que está causando pena, baixa os olhos. Mas tem um 

repente. Repele, incisiva. Encara:- Que que é, ô bicho? Ainda não viu gente assim não, é? 

(ANTONIO, 1996, p. 28). 

Essa postura de nunca baixar os olhos é outro aspecto marcante das duas personagens. 

Mesmo sabendo das suas fraquezas e limitações, ambas não se deixam abater, pelo menos 

aparentemente. Daí extraímos a essência dessas mulheres que refletem o próprio ambiente no 

qual vivem, sendo elas produto e reflexo de todas as violências impostas por uma cidade que 

segrega, distancia, desumaniza. 

A violência bruta que encerra o primeiro conto aqui analisado, merece alguma 

comparação com o desfecho (se é que há algum), deste último. A Mariazinha, apesar de 

jovem, já indica ao leitor que sabe o que a aguarda e diferentemente da Maria de Jesus, não 

guarda qualquer esperança de ter outra vida que não a que possui. 
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CAPÍTULO III 

 
 

ELEMENTOS DE UMA NARRATIVA ERÓTICA 

 
 

O erotismo está fortemente presente na literatura brasileira e também não é de hoje  

que muitos críticos defendem esse erotismo como essencial para compreender a nossa 

literatura contemporânea. Edilberto Coutinho, contista, ensaísta e jornalista, publicou, em 

1978, uma antologia de contos de autores variados, datados entre 1930 e 1960. Seu objetivo 

com a publicação era suscitar uma crítica à sociedade brasileira através do erotismo, 

justificava sua existência como essencial para conhecer essa brasilidade latente em textos dos 

mais diversos. Considera o elemento erótico como aspecto dominante e determinante, 

absorvente e condicionador de todo o comportamento de um indivíduo. 

É importante ressaltar as diferentes acepções atribuídas ao elemento erótico ao longo 

do tempo. Em épocas anteriores, como no período medieval, por exemplo, o erotismo foi 

compreendido com base em preceitos morais e éticos de base cristã, atribuindo-lhe quase 

sempre um caráter maléfico e imoral. Na era moderna, a literatura se apropria do erótico a 

partir de outra lógica: 

 
[...] o erotismo da literatura moderna nasce não de um fato natural, mas, sim, 

de um processo de liberação das proibições e dos tabus preexistentes. A 

liberdade dos pagãos era um fato inconsciente, ingênuo; a liberdade dos 

modernos é, ao contrário, recuperada, reencontrada e reconquistada. Em 

compensação o erotismo da literatura moderna tem ou deveria ter um caráter 

especial no que diz respeito aos argumentos que não causam escândalo nem 

sobressalto, os quais são, em suma, normais; compreendendo, então, com o 

termo “erotismo” a transformação do sexo em algo cientificamente 

conhecido e poeticamente válido, e, por isso, insignificante do ponto de vista 

ético (MORAVIA, 1961, p.6). 

 
 

O mistério em torno do sexo imposto pela religião deixou de ser indecifrável e 

incompreensível, passando a ser lógico, humano, real. Daí essa aproximação mais profícua 

das artes com o erotismo. Essa recuperação de uma liberdade traz um fôlego novo ao que 

significa pensar o humano por intermédio do erótico. Moravia (1961) partilha da mesma 

concepção do brasileiro Coutinho ao afirmar que o erotismo é uma afirmação espontânea da 

vida e um elemento vital da essência humana; e não deve ser tratado como argumentação 

desprezível, quando se respeita o ser humano em sua integridade. 

Partindo dessa premissa e reconhecendo o erótico como esse elemento da integridade 

humana, podemos melhor compreender o João Antônio escritor e brasileiro apaixonado pelo 
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povo, pela alegria verdadeira da cidade, que estava com a Maria de Jesus, com a Mariazinha 

Tiro-a-Esmo e tantas outras personagens. O que queremos mostrar neste capítulo é a forma 

como essa paixão se manifestava por intermédio de um erotismo que se desenhava a cada 

passo dado pelas personagens. 

Já destacamos no primeiro capítulo deste trabalho aspectos que ilustram algumas 

dessas manifestações eróticas dentro da narrativa, com destaque à imagem que se constrói em 

torno de Amsterdam (no conto Amsterdam, ai!), onde a mulher se confunde com a própria 

cidade ou na cena de um casal de mendigos, em Maria de Jesus de Souza, onde o romantismo 

se mistura a um erotismo sutil e discreto. 

Mas é a cidade que parece fasciná-lo a ponto de produzir essa paixão. Em 

Ô,Copacabana!, por exemplo, o bairro torna-se metáfora da cidade do Rio de Janeiro e 

embora haja, indiscutivelmente, um descontentamento vide as mudanças urbanas e sociais, 

não se deixa de notar uma vontade de homenagear e de fazer ecoar uma admiração que se 

consolida ora aproximando-o, ora afastando-o da sua paixão. Antes mesmo de adentrar ao 

conto, já podemos obter alguns indícios dessa contraditória relação: 

 
Existem praias tão lindas 

Cheias de luz 

Nenhuma tem o encanto 

Que tu possuis 

 

Tuas areias, teu céu tão lindo 

Tuas sereias, sempre sorrindo 

 

Copacabana, princesinha do mar 

Pelas manhãs tu és a vida a cantar 

E à tardinha, ao sol poente, 

Deixas sempre uma saudade na gente 
 

Copacabana, o mar, eterno cantor, 

Ao te beijar ficou perdido de amor 

E hoje vive a murmurar: 

Só a ti, Copacabana, eu hei de amar. 

(ANTONIO, 2001, p.15) 

 
Este é um samba-canção da segunda metade da década de 40, intitulado Copacabana, 

de autoria de João de Barro (Braguinha) e Alberto Ribeiro. Copacabana aqui é musa e vira 

samba-homenagem, uma ode à beleza da praia que é “luz” e “encanto”. Três páginas à frente  

e a relação de amor e ódio é concebida sem o brio da canção acima e sem qualquer pudor, 

trazendo a violência como mote: 
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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. Ao te 

beijar ficou perdido de amor é o cacete. Pelas manhãs tu és vida a cantar é 

uma pinoia, uma ova, uma bosta. 

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, isto sim, é a pior das sacanagens. 

E eu te bato porque te amo. 

(ANTONIO, 2001, p.18). 

 
Para os nossos dias, o excerto acima soa como uma declaração explícita de violência 

gratuita contra a mulher, daquelas que por muito tempo se confundiu como sendo uma relação 

natural entre um casal, em que o homem estava autorizado a “amar” mesmo odiando, o que 

justificaria as agressões e impediria qualquer interferência externa. No entanto, essa violência 

explícita, esse ódio que transborda a razão leva-nos a uma concepção de erotismo que se faz 

real na vida das prostitutas das grandes cidades. Aqui, mais uma vez, vemos a cidade e a 

prostituta se confundindo como sendo uma a parte essencial da outra, algo que nos remete a 

ideia de que “o sentido último do erotismo é a fusão, a supressão do limite. Em seu primeiro 

movimento, não obstante, o erotismo é significado pela posição de um objeto de desejo” 

(BATAILLE, 2014, p.153). 

A cidade é assim como a prostituta vista como objeto – a cidade é objeto de desejo do 

progresso, do ideal modernizador típico do meio urbano e a prostituta objeto de desejo dos 

homens que manipulam seu corpo como uma mercadoria. Uma não existiria sem a outra. 

Assim como as prostitutas (enquanto objeto de desejo) “acolhem” aqueles que as cobiçam e 

pagam pelos seus serviços, os espaços públicos também exercem esse papel para aqueles que 

vivem a perambular pelas praças, becos e ruelas do bairro: “Não é um chão só de pobres 

amantes, a Serzedelo Correia abriga, aninha, suporta, agasalha, motiva, anima, consola, 

acoita, remenda, incrementa, fervilha, transaciona, compreende, exalta, desmistifica ternuras e 

sonhos das gentes do bairro” (ANTONIO, 2001, p.69). 

Há outras “gentes do bairro” que guardam um pedaço da cidade consigo e engrossam 

o caldo da diversidade com uma sensualidade que se finca no texto, das descrições mais 

detalhadas, como esta em que o narrador apresenta os “pederastas”: 

 
[...] grupinhos de cinco-seis, saídos da Alaska ou de outros escondidos e 

buracos de Copa, tocam para aquelas pedras e areias e vão ver o pôr do sol, 

debaixo de onda legal. Vão dar uma bola – o baseado, o fininho, o cigarro de 
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maconha passando de mão em mão, boca em boca, sugado, mamado 

devagar, enquanto os olhos semifechados espiam o sol que morre na cabeça 

da Pedra da Gávea. Aquela paisagem naquele momento místico, a mesma 

exportada nos postais, o Rio para o mundo inteiro (ANTONIO, 2001, p.80- 

81). 

 
A noite da cidade também pertence a estes tipos que estão tão à margem quanto as 

prostitutas, e a eles também se atribui uma sensualidade própria, neste caso desenvolvida a 

partir do ato de fumar a maconha. O desencadear de ações marcada por uma sequência de 

cenas remete-nos a um ato sexual em grupo, o prazer proporcionado pelo contato entre os que 

fumam e paisagem que se vislumbra ao final, soaria como um êxtase. O desfecho do prazer 

ilustrado pela Pedra da Gávea, cartão postal da cidade que aqui parece aos olhos do narrador 

permanecer ainda “maravilhosa”. 

Há outra variação da prostituição que foge à regra da mulher – objeto de desejo. A 

Galeria Alaska, conhecido por atrair e abrigar os homossexuais, atrai para sua entrada 

meninos que vêm “do outro lado da cidade [...] onde moram três quartos das gentes do Rio de 

Janeiro. Sem praia e sem recreio (ANTONIO, 2001, p.80).” Os garotos, com físico de 

juventude em seu auge, buscam ali as madames que possam pagar-lhes pelo prazer, mas 

acabam, muitos deles, “deitando-se com pederastas”. 

 

Atraídos pelas mulheres bonitas, elegantes ou coloridas pelo sol, que para os 

olhos da Zona Norte são as melhores fêmeas do Rio, acabam deitando-se 

com homossexuais, por dinheiro.[...] Tudo em Copa pode ser provisório. 

A maré não muda. Daí para a frente,o resto da boa vida – é preciso manter a 

forma, a pele bronzeada custa muito banho de sol e de mar e quem vive na 

praia não tem tempo para trabalho (ANTONIO, 2001, p.81). 

 

Muitos desses jovens, reitera o narrador, tendem a “servir de mulher para algum 

deles”, arrumando nome feminino, de guerra, adentrando a um universo que em muito se 

assemelha ao da Mimi Fumeta. A partir deste ponto não há mais volta. 

Uma das marcas indiscutíveis do que o Rio representa no imaginário do brasileiro e do 

estrangeiro está ligado à imagem dos corpos sempre em forma e dispostos à exposição. A 

sensualidade surge espontânea e cria uma atmosfera erótica que até hoje é explorada pelas 

novelas, filmes e por um turismo reconhecidamente sexual. O calor da cidade, mesmo à noite, 

faz os corpos ganharem as ruas e boates: 

 
Dez da noite e calor. Uma juventude tratada, matizada pelo sol, se veste na 

onda, calças justas, boca de sino, camisetas coloridas, colares e muito  

cabelo. O que vai e o que vem lá dentro da galeria é lerdo, com namoros 

invertidos, sorridentes, pela avenida Nossa Senhora de Copacabana ou 
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Atlântica, abrigam uma e outra prostituição de mulher. Lá dentro, a galeria 

ferve de pederastas e lésbicas. Tem beijo na boca, dado, sugado, molhado, 

em público (ANTONIO, 2001, p. 82). 

 
 

O narrador não pretende distinguir os corpos e seus sexos, descreve-os e situa no 

contexto da cidade sem qualquer valor de juízo e vai nos apresentando a um mundo de gente 

que é a identidade real do misturado bairro de Copacabana. A narrativa segue percorrendo os 

espaços ocupados pelos homossexuais e em certo momento nos deparamos com outra 

personagem, a Elzinha Prejudicada, que em uma ligeira analogia extra literária nos remeteria 

a personagem Neuzão, interpretada pela atriz Tânia Tôko no longa-metragem Ó, paí, ó! 

(2007), dirigido por Monique Gardenberg. No filme, a Neuzão é uma mulher dona de um 

boteco que incorpora, enquanto lésbica, trejeitos e hábitos masculinos que são plenamente 

assimilados por todos que a cercam. 

A Elza de dia é comerciária, “veste saia, sapatos de mulher, pendura brincos [...] À 

noite, enfia seus panos de homem, seus chinelos largos (ANTONIO, 2001, p.84)”. Esse tipo 

tem se tornado um tanto folclórico no imaginário boêmio do brasileiro, indo mais atrás, nos 

remetemos à famosa marchinha de carnaval, Maria Sapatão, de autoria de Abelardo Barbosa, 

o Chacrinha, hoje considerada por alguns como lesbofóbica, em que essa espécie de dupla 

jornada é exaltada em versos como que se tornaram populares. A Elzinha Prejudicada é 

descrita como uma figura segura de si e que faz sucesso entre as mulheres: “Suas fêmeas, 

enquanto fixas, vivem no amor. Braço dado pra baixo e pra cima. Praia, cinema, Alfredão, 

Piper, galeria: juntas, como casal. Ciúme não falta, nem cenas” (ANTONIO, 2001, p.84). 

A Elzinha parece ser mais bem assimilada enquanto parte daquele universo pelo fato 

de reproduzir posturas e hábitos socialmente reconhecidos como masculinos, dando ao leitor, 

mesmo que superficialmente, a ideia de que haveria uma maior tolerância em relação a sua 

sexualidade se comparada a Mimi Fumeta, que ,por ser mulher e prostituta, acaba por sofrer 

com a violência e agressões diversas de maneira mais intensa. 

Seja qual for a cidade, São Paulo, Rio ou Amsterdam, teremos como marca irrefutável 

do erotismo as figuras do homossexual e da prostituta – que têm de lidar com uma exclusão 

que é social, mas também sexual, estariam eles à margem da margem. No entanto, dentre 

essas personagens todas, no caso específico do Rio de Janeiro, a mulher negra ainda é, sem 

dúvida, o maior símbolo erótico do que representa a cidade e suas belezas. Essa mulher é um 

produto, pronto para ser exposto e vendido a turistas de toda a parte. Continua sendo comum 

associar o Rio ao mar, ao samba, as favelas, ao Cristo Redentor e a “mulata”: 
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A mulata Salomé, isto aqui de pernas, toda esguia, toda comovida, carnuda 

até na boca, bom pedaço de abandono-de-lar, está lá. Artista anônima da 

noite, firme no seu rebolado, o samba que ela tira seria bom, não fora 

intervalado para o bate-papo com os visitantes, as piscadelas para os gringos 

(ANTONIO, 2001, p.86). 

 
A “mulata”, no contexto da cidade, tem de enfrentar o preconceito por duas vias, a do 

gênero e da raça. São elas, sem qualquer dúvida, as que mais sofrem com a erotização forçada 

e outras vezes disfarçada sob a ideia de que representariam a genuína beleza da mulher 

carioca e brasileira, são impositivamente eleitas como símbolos sexuais da cultura brasileira. 

Os caminhos escolhidos pelo narrador joãoantoniano levam-nos a uma cidade que se assenta 

no erótico como forma de exaltar a si própria sem perder a verdade que se esconde na tragédia 

da vida marginal dos grandes centros urbanos. 



50 
 

 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Bataille introduz o seu vasto estudo sobre o erotismo, já aqui mencionado, apontando 

uma caracterização bem particular das relações humanas que erotiza a atividade sexual, 

destituindo-a de uma conotação meramente reprodutiva, sendo, portanto, uma busca 

psicológica independente do fim natural dado na reprodução e no cuidado dos filhos. Talvez 

possamos, a partir dessa premissa, aproximar-nos do que representa esse erótico enquanto 

elemento de afirmação na escrita joãoantoniana. Há uma busca incansável dessa identidade 

brasileira entranhada nas ruas e praças, nos botecos, nas vielas dos grandes centros. 

O narrador joãoantoniano consegue reler essas personagens urbanas de forma a torná- 

las as reais protagonistas de suas narrativas, sem a pecha que outras figuras semelhantes e que 

estão presentes em nossa literatura já carregaram. A prostituição que se desenha nos contos 

analisados destitui a imagem glamorosa e por vezes espetacular da “mulher da vida”, a partir 

do momento que nos aproxima da humanidade dessa mulher. Toda essa dinâmica se consolida 

por meio de uma linguagem convidativa que reforça e confirma a parceria que o autor sempre 

declarou manter com os seus leitores, uma procura insistente e eficaz, constatada pela fluidez 

do texto. 

Todos os exemplos acima nos encaminham para alguma conclusão a respeito de como 

esse erotismo se desenvolve gradualmente dentro da cidade escrita de João Antônio, 

mesclando os espaços às pessoas e vice-versa, confundindo narrador e autor, mas passando 

essencialmente pela conexão com o feminino. Esse feminino sendo exposto a partir de uma 

lógica social, que impõe à mulher em condição de vulnerabilidade, um papel ainda mais 

difícil, cuja sobrevivência através do sexo torna-se um caminho quase que obrigatório. Ainda 

que se chegue a outras conclusões, o objetivo deste trabalho é mesmo o de levantar outras 

hipóteses e interpretações, considerando o fato de que a cidade continua viva e ocupada, 

apesar da especulação imobiliária e do descaso dos políticos, e vai sobrevivendo em meio ao 

que parece querer matá-la. Era assim na cidade de anos atrás, continua sendo assim na cidade 

dos nossos dias. E é essa mesma cidade que exclui e desumaniza que também acolhe e dá 

sentido à vida. Aqui talvez tenhamos a chave para compreender mais objetivamente por onde 

anda o erotismo joãoantoniano em relação à cidade e suas personagens. Ela se encontra 

essencialmente nas entrelinhas dessa relação que caminha profundamente entre o amor e o 

ódio, entre a alegria e a tristeza da rua, entre a saudade e a melancolia de uma cidade que 

resiste através de um povo que nunca desiste de ocupá-la. 



51 
 

 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

ALENCAR, José de. Senhora. 34ª ed. 2ª imp. São Paulo: Editora Ática, 2000. 

 

BENJAMIN, Walter. O autor como produtor. In: Arte e técnica, magia e política. Trad.Sérgio 

Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

 

BATAILLE, Georges. O erotismo; tradução Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica 

editora, 2014. 

 

BORDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

BOSI, Alfredo. Literatura e resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

BROWN, Peter. Corpo e sociedade: o homem, a mulher e a renúncia sexual no início do 

cristianismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 

 

CALLIGARIS, Eliana dos Reis. Prostituição: O Eterno Feminino. São Paulo: Escuta Editora, 

2005. 

 

CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis; tradução Diogo Mainardi. - 12ª ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990. 

 

CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. Vol. 1. 3ªed. 

São Paulo, Edusp, 1969. 

 

CANDIDO, Antonio. Vários Escritos. Rio de Janeiro, Ouro Sobre Azul, 2004. 

 

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 5ª edição. 

Rio de Janeiro, Companhia Editora Nacional, 1976. 

 

CANDIDO, Antonio. A nova narrativa. Revista de Crítica Literária Latinoamericana, Lima, 

v. 7, n. 14, 1982. 

 

COELHO, Frederico. Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado: cultura marginal no 

Brasil das décadas de 1960 e 1970. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 

 

EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. 

 

GASPAR, Maria Dulce. Garotas de Programa: Prostituição em Copacabana e Identidade 

Social. Rio de Janeiro:Jorge Zahar Editor,1985. 

 

GINZBURG, Jaime. Literatura, violência e melancolia. Campinas, São Paulo: Autores 

associados, 2012. 

 

LAGENEST, H. D. Barruel de. Lenocínio e Prostituição no Brasil. Rio de Janeiro: Agir 

Editora-Temas Atuais, 1960. 



52 
 

 

 
 

LE GOFF, Jacques. Por amor às cidades - Conversações com Jean Lebrun. Tradução 

Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998. 

 

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Lisboa (Portugal): Edições 70, 1960. 

 

MARTIN, Vima Lia. Literatura e Marginalidade – Um estudo sobre João Antonio e Luandino 

Vieira. São Paulo: Almeda Casa Editorial, 2008. 

 

MERQUIOR, José Guilherme. Razão do poema: Ensaios de crítica e estética. São Paulo: É 

realizações, 2013. 

 

MORAES, Eliane Robert. Conferência: Sexo, dinheiro e dom: a figura da prostituta no 

Modernismo brasileiro. Paris, 2011. 

 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. O imaginário da cidade: visões literárias do urbano –Paris, Rio 

de Janeiro e Porto Alegre. 2 ed. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002. 

 

RAGO, Margareth. Cultura feminina e tradição literária no Brasil (1900-1932). Mulheres em 

ação. Práticas discursivas, práticas políticas, de Tânia N. Swain e Diva Gotijo ,(orgs.) 

Florianópolis: Editora Mulheres, 2005. 
 

   . Os prazeres da noite – Prostituição e Sexualidade feminina em São Paulo 

(1890 – 1930). 2ª edição revisitada e ampliada. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 

 

ROSSIAUD, Jacques. A Prostituição na Idade Média.Tradução Cláudia Schilling. Rio de 

Janeiro: Paz e terra, 1991. 

 

RICHARDS, Jeffrey. Sexo, desvio e danação: as minorias na Idade Média. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1993. 

 

REIS, Livia. Testemunho como Construção da Memória - Cadernos de Letras da UFF – 

Dossiê: Letras e Direitos Humanos, nº 33, p. 77-86, Rio de Janeiro ,2007. 

 

RESENDE, Beatriz. Contemporâneos: expressões da literatura brasileira no século XXI. Rio 

de Janeiro: Casa da Palavra: Biblioteca Nacional, 2008. 

 

SEVERIANO, Mylton. Paixão de João Antônio. São Paulo: Casa Amarela, 2005. 

 

SCHARIZA, Berny de Oliveira Pacheco. Conexões Literárias da vida urbana: Cidade e 

sujeito em Cecília Gianetti e Paloma Vidal. Porto Alegre, 2010. 

 

SHOWALTER, Elaine. Anarquia Sexual: sexo e cultura no fin de siécle / tradução de Waldéa 

Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. 

 

SCHWARZ, Roberto. Os pobres da literatura brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

SCHWARZ, Roberto. Que horas são? São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

TÁCITO, Hilário. Madame Pommery. São Paulo: Editoria Ática – Série Bom Livro, 1998. 



53 
 

 

 
 

TODOROV, Tzvetan. Literatura em perigo. Tradução Caio Meira. - 4ªed. Rio de Janeiro: 

DIFEL, 2012. 

 

Periódicos impressos e publicações eletrônicas 

 

CUNHA, Rodrigo Ennes da. As formas dos simples. Dois casos de representação da pobreza 

na narrativa brasileiras contemporânea. Disponível em 

<http://www.ufrgs.br/ppgletras/defesas/2005/rodrigoennesdacunha.pdf> Acesso em 13 nov. 

2014. 

 

CRISTINO, Leandro Nascimento. Ética e Estética malandras: A força da vida no texto 

joãoantoniano. Revista Eletrônica do Instituto de Humandades. I Volume VII Número 

XXVIII Jan-Mar 2009 Verão 2008. Disponível em: 

<www.revistaetcetera.com.br/22/sergio_saraiva/index.html >. Acesso em: 17 maio 2008. 
 

DA SILVA, Júlio Cezar Bastoni. Percursos da cidade em João Antonio - Estud. Lit. Bras. 

Contempârea n.42 Brasília July/Dec.2013. 

 

FRAZÃO, Idemburgo. Diálogos marginais: As identidades periféricas em João Antônio e 

Lima Barreto - XII Congresso Internacional da ABRALIC Centro, Centros – Ética, Estética 

18 a 22 de julho de 2011 UFPR – Curitiba, Brasil . 

 

GOMES, Renato Cordeiro. Cartografias urbanas: representações das cidades na literatura. 

Revista Semear. Rio de Janeiro: UFRJ, v.1, n.1, 1997. 

 

GOMES, Renato Cordeiro . A cidade, a literatura e os estudos culturais. Ipotesi: revista de 

estudos literários, Juiz de Fora, v. 3, n. 2 - p. 19-30. 

 

HESPANHOL, Rosângela Aparecida de Medeiros; MOREIRA, Erika Vanessa. O lugar como 

uma construção social. Revista Formação, Presidente Prudente – SP, nº14 v. 2–p.48-60. 

 

HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Literatura Marginal. Disponível em: 

http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/literatura-marginal/> Acesso em: 12 nov. 2014. 
 

LOSSO, Riagho. O sujeito do “entre-lugar na literatura portuguesa: um diálogo entre 

Bhabha e Lobo Antunes. Unesp Campo de Assis II Colóquio da Pós-Graduação em Letras 

p.986-992. 2010. 

 

MAGRI, Ieda. João Antônio, notícias de uma década virulenta. Insight Inteligência – Julho, 

agosto, setembro 2011. Disponível em: 

http://www.insightinteligencia.com.br/edicoes_anteriores.asp> Acesso em: 10 nov. 2014. 
 

MORAVIA, Alberto. Sobre o erotismo na literatura. Chão da Feira, ano 24. Disponível em: 

http://chaodafeira.com/wp-content/uploads/2015/06/cad24.pdf. Acesso entre: 3 jun. e 15 jul. 

2017. 

 

NASCIMENTO, Érica Peçanha do.“Literatura marginal”: os escritores da periferia entram 

em cena. Disponível em 

http://www.edicoestoro.net/attachments/057_LITERATURA%20MARGINAL%20- 

%20OS%20ESCRITORES%20DA%20PERIFERIA%20ENTRAM%20EM%20CENA.pdf> 

http://www.ufrgs.br/ppgletras/defesas/2005/rodrigoennesdacunha.pdf
http://www.revistaetcetera.com.br/22/sergio_saraiva/index.html
http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/literatura-marginal/
http://www.insightinteligencia.com.br/edicoes_anteriores.asp
http://chaodafeira.com/wp-content/uploads/2015/06/cad24.pdf
http://www.edicoestoro.net/attachments/057_LITERATURA%20MARGINAL%20-%20OS%20ESCRITORES%20DA%20PERIFERIA%20ENTRAM%20EM%20CENA.pdf
http://www.edicoestoro.net/attachments/057_LITERATURA%20MARGINAL%20-%20OS%20ESCRITORES%20DA%20PERIFERIA%20ENTRAM%20EM%20CENA.pdf


54 
 

 

 
 

Acesso em 12 nov. 2014. 

 

OLIVEIRA, Rejane Pivetta de. Literatura Marginal: questionamentos à teoria literária. 

Disponível em < http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2011/05/7-Literatura.pdf> Acesso em 

11 nov. 2014. 

 

PASQUAL, Camila Marcelina. O subúrbio na narrativa de João Antonio. UFSC – Programa 

de Doutorado em Literatura. Floripa, 2011. 

 

PECHMAN, Robert Moses. Desconstruindo a cidade: cenários para a nova literatura urbana. 

Revista Rio de Janeiro. n. 20-21, pp.31-40, jan.-dez. 2007. Disponível em: 

84http://www.forumrio.uerj.br/documentos/revista_20-21/Cap-2-Robert_Pechman.pdf. > 

Acesso em: 17 out. 2014. 

 

PELLEGRINI, Tânia. As vozes da violência na cultura contemporânea. Crítica Marxista, 

2005. <Disponível em: 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/critica21-A-pelegrini.pdf 

Acesso em: 16 jun. 2017. 

 

RIBEIRO, Joana D'arc. Experiência urbana, memória e nostalgia em “Abraçado ao meu 

rancor”, de João Antônio. Ipotesi Revista de Estudos Literários, Juiz de Fora-MG. v. 11 - N. 2 

- JUL/DEZ – 2007 p.153-165. 

 

SEVCENKO, Nicolau. Perfis urbanos terríveis em Edgar Allan Poe. Revista Brasileira de 

História.São Paulo, v. 5, nº 8/9, p. 69-83, set. 1984/abr. 1985. Disponível em: 

http://www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=1908. Acesso em: 13 nov. 2014. 

 

SPALDING, Marcelo. Roberto Schwarz e o pobre na literatura brasileira. Disponível em 

<http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/letras/revista/edicao_atual/LinguasLetras_ini_7_n13 

_02_RobertoSchwarz.pdf> Acesso em: 13 nov. 2014. 
 

WALDMAN, Berta. “Entre braços e pernas: prostitutas estrangeiras na literatura brasileira 

do século xx” In: Entre Passos e rastros: presença judaica na literatura contemporânea. São 

Paulo: Perspectiva; Fapesp: Associação Universitária de Cultura Judaica, 2003. 

 
 

Bibliografia de João Antônio utilizada nesse trabalho 

 

ANTÔNIO, João. Malagueta, Perus e Bacanaço. 4ª ed. São Paulo: Editora Ática, Coleção 

Rosa dos Ventos, 1987. 

 

ANTÔNIO, João: Abraçado ao meu rancor; contos. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. 

ANTÔNIO, João. Leão-de-chácara. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 

ANTÔNIO, João. Malhação do Judas Carioca. 2ª edição. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1976. 

 

ANTÔNIO, João. Ô, Copacabana! 2ª reimpressão. São Paulo: Cosac Naify, 2001. 

http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2011/05/7-Literatura.pdf
http://www.forumrio.uerj.br/documentos/revista_20-21/Cap-2-Robert_Pechman.pdf
http://www.forumrio.uerj.br/documentos/revista_20-21/Cap-2-Robert_Pechman.pdf
http://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/critica21-A-pelegrini.pdf
http://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/critica21-A-pelegrini.pdf
http://www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=1908
http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/letras/revista/edicao_atual/LinguasLetras_ini_7_n13_02_RobertoSchwarz.pdf
http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/letras/revista/edicao_atual/LinguasLetras_ini_7_n13_02_RobertoSchwarz.pdf


55 
 

 

 
 

ANTÔNIO, João. Sete vezes rua. São Paulo: Scipione,1996. 

 

ANTÔNIO, João. Casa de loucos. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira S.A. 1976. 

 

Entrevista: Para mim o leitor é um parceiro que eu vou procurar. In: ANTÔNIO, João. 

Malagueta, Perus e Bacanaço. 4ª ed. São Paulo: Editora Ática, Coleção Rosa dos Ventos, 

1987. 

 

Entrevista à Revista Crítica (1975) In: ANTÔNIO, João. Leão-de-chácara. São Paulo: Cosac 

Naify, 2012. 

 

MACÊDO, Tânia. Prefácio. Malandros e merdunchos. In: ANTÔNIO, João. Leão-de-chácara. 

São Paulo: Cosac Naify, 2012. 


