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o alvorecer do século:XX, no Rio de Janeiro, tem nas tintas e letras
tio p. p I jornal um personagem que marca a-cena citadina, com reportagens

l I nicas de intensa repercussão na futura Cidade Maravilhosa. As religiões
tta Rio (1905) e A alma encantadora das ruas (1907) despertam o interesse
ti 1 P pulação fluminense. Publicados originalmente em série pelo jornal
(,',1 rta de Notícias, os textos sedimentam de vez o nome de Paulo Alberto

11 lho Barreto, mais conhecido pelo nome de João do Rio, na cena cultural
ti 1 I ém-implantada República.

Esta resenha tem o foco voltado para o livro As religiões no Rio,
rcl.inçado recentemente no mercado editorial brasileiro, no momento em
11" produção de João do Rio é (rervisitada por estudos e pesquisas em
hO,1 parte das universidades brasileiras. O tema é visto pelo autor como "um
IUi. terioso sentimento, misto de terror e de esperança, a simbolização de
11m poder que não temos e almejamos ter (. ..)", e desperta uma curiosidade
de proporções inimagináveis, num Rio de Janeiro submetido aos processos
d . modificações urbanísticas, políticas e culturais - características da ação
,I Iministrativa com viés modernizado r posta em prática pelo prefeito Pereira
P,IS os, no período.

As religiões no Rio é um livro determinante na trajetória profissional
ti' João do Rio. Inicialmente recebidas com a pecha de reportagens e crônicas
s .nsacionalistas, mais tarde ganhariam contornos mais sérios e abordagens
rn is profundas. João do Rio mergulha no universo religioso carioca, atraindo
para si olhares entre desconfiados e admirados, ante o impacto causado pelo

nteúdo dos textos seriados, à moda dos folhetins.
A repercussão da série, cuja veracidade das informações, antes

ontestadas, é comprovada pelas autoridades policiais, resulta na publicação
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do livro intitulado As religiões no Rio, estruturado em três capítulos. No
primeiro, com o título No mundo dos feitiços, estão reunidas as seguintes
crônicas e reportagens: Os feiticeiros, As iauôs, O feitiço, A casa das almas,
Os novos feitiços de Sanin, A Igreja Positivista, Os maronistas e Os fisiólatras.
A segunda parte - O movimento evangélico - constitui-se dos seguintes textos:
A Igreja Fluminense, A Igreja Presbiteriana, A Igreja Metodisra, Os Batistas,
A Associação dos Cristãos Moços (ACM) e Irmãos Adventistas. Já a última
parte, denominada no livro de O satanismo, engloba Os satanistas, A missa
negra, Os exorcismos, As sacerdotisas do futuro, A nova Jerusalém, O culto
do mar, O espiritismo entre os sinceros. Os exploradores e As sinagogas.

É o próprio jornalista que prepara o espírito dos leitores para encarar
a multifacetada cena religiosa da capital da República incipiente:

o Rio, como todas as cidades nestes tempos de irreverência, tem em cada
rua um templo e em cada homem uma crença diversa.
Ao ler os grandes diários, imagina a gente que está num país essencial-
mente católico, onde alguns matemáticos são positivistas. Entretanto, a
cidade pulula de religiões. Basta parar em qualquer esquina, interrogar. A
diversidade dos cultos espantar-vos-á. São swendeborgeanos' [sic], pagãos,
literários, fisiólatras, defensores de dogmas exóticos, autores de reformas
da Vida, reve\adores do Futuro, amantes do Diabo, bebedores de sangue,
descendentes da rainha de Sabá, judeus, cismáticos, espíritas, babalãos
de Lagos, mulheres que respeitam o oceano, todos os cultos, todas as
crenças, todas as forças do Susto. Quem através da calma do semblante
lhes adivinhará as tragédias da alma? (00.)2

Não é de admirar que, mexendo e remexendo a cidade do Rio de
Janeiro em transformação, João do Rio tenha trazido à tona essa diversi-
dade religiosa e causado tanta polêmica. Afinal, os textos revelam práticas
religiosas no mínimo esdrúxulas sob as barbas das autoridades republicanas
assentadas sob o manto da Ordem e do Progresso, de inspiração positivista.
Se os primeiros textos revelam uma abordagem de cunho mais sensaciona-
lista - ou mesmo menos cuidadoso quanto à expressão dos conteúdos -, os
textos de quase dois terços do livro têm contornos mais rigorosos e menos
imaginosos, antecipando uma prática de investigação jornalística que logo se
firmaria como modelo e semente de novos procedimentos profissionais.
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João do Rio descortina para os leitores uma realidade viva, múltipla,
mplexa e, ao mesmo tempo, paradoxal de uma sociedade profundamente

11 rogênea. Põe luz sobre aspectos variados do sincretismo religioso afro-
.u lico, contribuindo, de forma decisiva, para identificar Ogum com São

[or e; associar Nossa Senhora à Mãe d'Água (Iernanjá): evidenciar práticas
d quiromantes e cartomantes, travestidas de sacerdotisas do Futuro; e trazer
, lona elementos do protestantismo fartamente explorados na parte em que
,Ib irda questões relativas ao movimento evangélico, além de destacar temas

p rsonagens do espiritismo. Sobre a religião católica a abordagem é muito
IC trita: somente quando se põe a tratar dos padres maronitas, oriundos da

Sfri e do Líbano.
As religiões no Rio é um livro de leitura obrigatória para aqueles qu~

pl tendem' compreender a complexa teia de religiões praticadas no Brasil. E
11m documento sobre a realidade do Rio de Janeiro no início do século XX.
Enfim, é um misto de crônicas e reportagens cuja profundidade passou a ser
I sI' irada e reconhecida, contribuindo para popularizar o maior cronista
do, e critores cariocas da Belle Epoque tropical.

N TAS

A palavra correta é swedenborgeanos. Referência a Emanuel Swedenborg
(1688 - 1772), nascido na Suécia. Filósofo místico, teve visões que o levaram a
proclamar-se em relações com o mundo espiritual do qual se propunha a fazer
a revelação. Julgava-se capaz de explicar os símbolos bíblicos. Entre os livros
que escreveu, destacam-se Arcania Caelestia e De Nova Hierosolyma.
RIO, João do. As religiões no rio. Rio de Janeiro. Edição da Organização Sirnões,

1951,p.9.
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