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Adaptações gritantes dos paradigmas europeus às realidades cariocas são evidentes nas instituições domésticas.
No entanto, adaptações ainda mais chocantes surgiram no Rio de Janeiro do século XIX; o disparate de tais adaptações
revela muita coisa. A medida que as relações neocoloniais entre o Brasil e o Atlântico Norte se fortaleciam,
especialmente após 1850, aumentava também a absorção dos fenômenos culturais europeus, como já analisei *. Este
artigo explora três itens: o consumo de luto, a moda no vestuário e a prostituição elegante - os quais, vinculando
desejos individuais profundos a uma ostentação social em total contraste com as condições brasileiras, são muito
reveladoras da força da cultura européia junto à elite carioca. Começarei com a análise da emergência dos fenômenos
em questão na Europa. Deste modo espero deixar claro seu significado europeu para melhor distingui-lo de sua
substância e significado no Rio de Janeiro.
 
1. A emergência do fetichismo da mercadoria na Europa burguesa

O significado do fetichismo da mercadoria na Europa do século XIX deriva de mudanças mercadológicas e
tecnológicas associadas a tensões resultantes da ansiedade e da insegurança relativas ao status social. Ainda que isto
possa ser visto em muitos aspectos da cultura material, é no vestuário que se torna mais claro. Na Europa houve algum
enfrentamento de caráter nacional entre a França e a Inglaterra que logo se extinguiu. As tensões mais 'fortes e
duradouras foram as classistas envolvendo a aristocracia e a burguesia emergente. As tensões de ordem nacional são
importantes no Brasil apenas porque explicam a origem da moda que veio a ser adotada no país. Depois de 1820; por
exemplo, a moda aristocrática era estabelecida pelos círculos de elite da nobreza residente em Paris e Londres. Paris
dominava a moda feminina e Londres a masculina. Antes disso, no século XVIII, tanto a moda feminina quanto a
masculina eram ditadas pelos franceses; a Revolução e as guerras subseqüentes acabaram com isso, ao destruir a antiga
corte francesa e ao estabelecer a hegemonia inglesa. A moda masculina inglesa, que já tinha conseguido influenciar os
modelos franceses e, através deles, os que eram adotados em todo mundo europeu, passou agora a exercer sua
influência diretamente. Os franceses reconquistaram o domínio da moda feminina através de sua perícia
tradicionalmente única, e de forte apoio governamental. O que permaneceu da moda do antigo regime, tanto em
Londres como em Paris, foi o primado dos valores aristocráticos: estes eram essenciais, ainda que Isto pareça
contraditório numa era identificada com o triunfo da burguesia (1).

Talvez contraditório porque foi a própria ascensão da burguesia em sociedades imersas em valores
aristocráticos que criou o motor da moda moderna, através de ansiedades com respeito à classe social, bem como da
industrialização e da formação do mercado burguês urbano. No antigo regime o status social das pessoas era assinalado
por algumas marcas pré-determinadas como o talon rouge que apenas os nobres podiam usar. Depois da Revolução, as
distinções legais entre as roupas próprias de cada classe desapareceram, enquanto o preconceito de classe e a
ansiedade social permaneciam, exacerbados talvez, pelas incertezas de uma estrutura de classes menos rígida. Agora,
as pessoas podiam apenas sugerir o seu status social pelo (bom) gosto. As pessoas se destacavam no anonimato do
cenário urbano pela escolha "certa", associada a um certo estilo de vida, sutilmente diferente daqueles que tinham
apenas dinheiro. Afinal das contas, qualquer um com dinheiro, qualquer burguês, poderia pagar por roupas caras; os
aristocratas, ou os burgueses que queriam se passar como tais, só podiam se diferenciar por escolhas que
evidenciassem um gosto característico (2).

O modo como esta necessidade de distinção aristocrática funcionou para criar a moda moderna pode ser
cotejado à teoria de Poggioli (1968) sobre o modo como o "clichê" funcionou nas tendências estéticas do século XIX
(3). Ou seja, uma ruptura revolucionária ocorria, dominava a imaginação da vanguarda, e dai ia sendo sucessivamente
modificada, popularizada e massificada à medida que era assimilada pela burguesia e se tornava senso comum. O



mesmo padrão ocorre na moda moderna. No século XIX, alguém do circulo de elite da aristocracia adotava um
determinado artigo ou estilo de roupa; na imaginação daquele grupo, o item aparecia como algo que os distinguia do
gosto comum. O círculo mais amplo da aristocracia rapidamente adotava a novidade para se manter na moda e neste
momento, a inovação se estabelecia como sendo do maior bom gosto. Os mais ricos da burguesia iam atrás quase que
simultaneamente para se manter a par com a classe cuja legitimidade eles continuavam a invejar, mas que só podiam
imitar. A totalidade da burguesia acompanhava, fazendo ajustes e compensações no custo do material e na praticidade
do corte de modo a se manter "respeitável", isto é, de modo a se ajustar os padrões de gosto consagrados por suas
figuras preeminentes, em sociedades ainda dominadas socialmente pela aristocracia. A última etapa foi vencida ainda
mais rapidamente e de modo mais barato pela emergência da produção em massa de roupas, nos estágios iniciais da
industrialização. Na metade do século XIX, as roupas prontas para homens começavam a satisfazer às demandas por
trajes respeitáveis, dos burgueses e de seus inferiores em mercados urbanos cada vez maiores, mais ricos e
sofisticados. Isto significava que qualquer inovação nos trajes tornava-se cada vez mais rapidamente "comum" e,
portanto, vulgar - o que obrigava os inovadores dos círculos de elite a uma outra mudança de modo a continuar a se
distinguir, o que, por sua vez, repunha em marcha todo o processo (4).

Os valores aristocráticos, a insegurança com o status social, a produção de manufaturas, e o mercado urbano
em expansão, combinavam-se para explicar a centralidade da moda no vestuário na cultura burguesa e também
introduziam o conceito - chave de fetichismo da mercadoria. O fetichismo da mercadoria - revestimento de objetos
manufaturados para venda com valores ideológicos (5) - pode s r analisado aqui em três novos fenômenos que
exemplificam os padrões esboçados: a evolução da loja de departamentos, o nascimento da moda contemporânea na
indumentária, e a criação do demi-monde.

As origens da loja de departamentos resultam de conjugação das forças do crescente mercado urbano, da
produção da indústria têxtil e das mudanças e tensões sociais expostas acima. As maisons de nouveautés francesas e os
bazares ingleses foram protótipos que se desenvolveram a partir de lojas de artigos de tapeçaria, em estabelecimentos
que vendiam não apenas roupas, mas vários artigos manufaturados dê vestuário e acessórios entre os anos de 1780 e
1830. Neste meio tempo essas casas comerciais criaram elementos de natureza tanto comercial quanto ideológica que
conduziram à primeira loja de departamentos em Paris, por volta da metade do século: vitrinas de vidro plano, compras
no atacado e vendas a preços módicos para um rápido giro do estoque, preços fixos, divisões por especialidades e o
conceito de compras como uma aventura prazerosa para os ricos, na qual cortesia, novidade, uma exibição caprichosa
e um passeio divertido transformaram a compra de mercadorias num mergulho de vastas proporções na fantasia sócio-
cultural (6). Logo a burguesia foi totalmente tomada pelo fetichismo da mercadoria. As pessoas não mandavam mais
os empregados às compras nem aguardavam a visita de mercadores - dirigiam-se pessoalmente ao prazer do consumo
de fantasia, comprando objetos cujo valor residia não no que eles eram em si, mas no que representavam socialmente.
As pessoas iam comprar seu lance para a aristocracia. Já em 1830, Balzac em La Mode (um periódico típico desta nova
era) proclamava que: "A vida elegante é a perfeição da vida material e exterior... A nobreza se transfere para as
coisas." E acrescentava: "A vida exterior é uma espécie de sistema organizado que representa um homem, da mesma
maneira que as cores da lesma se reproduzem na sua concha" (Balzac, 1938, p. 156, 170). Era 1888 um homme du
monde via a loja de departamentos como o lugar onde, "com pouco dinheiro, se podia comprar um kit para homem de
sociedade" (7). A vida elegante identificada à aristocracia tinha se depositado nas mercadorias à venda por trás das
vitrinas. Vejamos como.

O Belo Brummell e a Imperatriz Eugênia (8) demonstraram como o processo do clichê do Poggioli foi crucial
para essa transferência e para o começo da moda moderna. Brummell é muito apropriado porque, justamente no meio
em que se formaram as forças discutidas anteriormente, ele forneceu o clichê básico para a vestimenta e o estilo
masculino par excellence: a origem do terno e o exemplo do dândi. Embora não fosse nobre, os tons e a aparência
aristocrática de Brummell enchiam de admiração os círculos da elite londrina durante a Regência: isto lhe permitiu
ditar modas com um toque pessoal nestes círculos que, por sua vez, comandavam a atenção da aristocracia emigré
francesa e da aristocracia inglesa e, deste modo, a obediência da burguesia e do mundo europeu. A importância que
dava à roupa bem talhada e à combinação de cores, bem como suas afetações e amaneiramentos em sociedade,
tornaram-se sinônimos do estilo aristocrático e a roupa adquiriu um valor apropriado de fetiche como um signo de
status aristocrático (9). A ascensão social de Brummell também representou a concretização de todos os anseios do
indivíduo burguês preocupado com posição social num mundo em mudança. E no entanto, ele não é a expressão de
uma burguesia triunfante (10), mas de um sucesso incomum na traição sócio-cultural mais comum à burguesia neste
período: a identificação com os valores aristocráticos. Afinal de contas, a fonte de inspiração da moda burguesa, o
dândi e o homme du monde anglo-francês eram aristocráticos em seu estilo, cujos traços foram crescentemente
apropriados pela burguesia: riqueza; lazer, graça corporal estudada, gosto restritivo, arrogância e relações sexuais



exclusivas (11).
Eugênia tornou-se importante para o inicio da moda moderna graças à sua colaboração com Charles Frederick

Worth, o primeiro grande costureiro. Ela trouxe para a sociedade sua beleza considerada quase perfeita pelos padrões
aristocráticos da época, e uma marca pessoal derivada de sua posição social enquanto uma aristocrata estrangeira
alçada ao trono da França imperial (12).

Worth contribuiu com seus dons para confeccionar roupas, para a inovação empresarial e para pressagiar o
aspecto de fetiche na mercadoria da moda (13). Worth jogou com o fetichismo principalmente ao unir.seus vestidos a
mulheres, sobretudo Eugênia, cujos hábitos pessoais e posição social tornavam-nas capazes de estabelecer modas, pelo
chic (14) com que usavam suas roupas. Além do mais, ele capitalizou o atributo especial de Eugênia como uma
espécie de pára-raio da fantasia social, ao inventar a idéia de reproduzir e vender os modelos de vestido que ela usava,
como uma mercadoria, a qualquer um que pudesse pagar seu preço. Até então, as mulheres imitavam os modelos que
viam ou que podiam copiar de figurinos da moda; agora elas podiam comprar réplicas perfeitas de modelos associados
ao glamour da Paris de Napoleão III. Worth e seus sucessores atrelaram o antigo valor aristocrático da distinção ao
novo potencial da produção em massa, vendendo aos abonados da França e do estrangeiro a fantasia de identificação
com a corte imperial. Após 1870 os grandes costureiros aperfeiçoaram o mesmo processo com modelos que com
freqüência apenas personificavam valores aristocráticos devido à sua aparência e ao seu estilo de vida, do mesmo
modo que Brummell. Agora, freqüentemente a fantasia era projetada em mulheres cuja profissão era fantasia - as
célebres atrizes ou prostitutas da Belle Époque (15).

As fantasias tecidas em torno de cada uma dessas duas profissões eram muito próximas no século XIX; na
verdade, muitas das profissionais do palco, desde as bailarinas até as grandes trágicas, vendiam seus encantos públicos
e privados à melhor série de clientes que pudessem encontrar. Outras vezes o palco era usado apenas para assegurar o ,
patronato a pretensas amantes. Os protótipos da metade do século e do fin de siècle foram celebrados na literatura e no
teatro - A Dama das Camélias, Naná e Em Busca do Tempo Perdido nos deram, de modo semelhante, suas imagens, e
a peça de Dumas Fº o seu lugar - o démi-monde. Elas são importantes aqui porque o princípio de sua atração se fundia
claramente com o fetichismo da mercadoria urbana. Da mais pobre categoria de tais mulheres, associadas ao comércio
de mercadorias de luxo quer pelo emprego como balconista quer pelo local que escolhiam para trabalhar, até as mais
caras e exclusivas, via de regra associadas a um estilo de vida muito dispendioso, essas mulheres eram
propositadamente reduzidas a mercadorias vivas, cuja exibição e distinção, pelo preço e pelo uso, faziam parte da
mesma "phantasmagoria" analisada por Benjamin no consumo parisiense (16).

A identificação entre fantasias e mercadorias era aprofundada pelo uso de atrizes e cocottes famosas em
anúncios dos grandes costureiros e pelo consumo conspícuo dos amantes. Ambos fundiam suas mulheres a
mercadorias de luxo num processo mutuamente reflexo - os estilistas para demonstrar o chic de suas mercadorias
através da associação com um objeto sexual elegante e caro; os amantes para demonstrar sua própria riqueza e
elegância exibindo o gosto e o gasto das mulheres cujos favores eles sabidamente estavam comprando. Na verdade, as
cocottes mais exclusivas, as "horizontais" eram, geralmente, tão bem vestidas, cuidadas e cultivadas quanto as
mulheres e filhas de seus clientes, ainda que certas precauções fossem tomadas para distingui-las publicamente e
evitar constrangimentos, seja através de palavras como cocottes (que designava mulheres colunáveis que flertavam
"como" cocottes, mas não comerciavam sexo) ou pela escolha de lugares restritos em Longchamps (17).

O valor da mercadoria "horizontal" era então transferido para os objetos-fetiches cuidadosamente associados à
sua exibição. Tais mulheres eram admiradas publicamente pelo seu estilo e pelos seus compradores, como as
mercadorias de luxo geralmente o são (18). Elas por si sós demonstram o grau com que a fantasia e o status pessoal
eram identificados a artigos de origem aristocrática, na cultura burguesa emergente no capitalismo industrial europeu.
 
2. A emergência do fetichismo da mercadoria no Rio de Janeiro

O fetichismo da mercadoria no Rio de Janeiro do século XIX assemelhava-se ao fenômeno franco-inglês
exposto acima. O desenvolvimento das tendências apenas diferiam na sua realização e cronologia em função dos
limites impostos pelas circunstâncias materiais cariocas.

A Revolução Francesa, ponto de partida do desenvolvimento sócio-cultural europeu que acabamos de
descrever, teve sua contrapartida carioca na vinda da família real em 1808. A Revolução, ao destruir o ancien régime
impulsionou a dinâmica analisada acima; 1808 ao trazer para o Brasil o ancien régime português deu mais força a essa
dinâmica no Rio. Vamos examinar isto no surgimento dos mesmos três fenômenos analisados anteriormente no Rio: as
compras de luxo, a moda, na indumentária e a prostituição elegante.

A loja de departamentos européia do meio do século só apareceu no Rio por volta de 1870 (19). Um comércio
florescente de artigos de luxo começou, entretanto, a partir de 1808 e encontrou seu domicílio permanente na Rua do



Ouvidor a partir de 1820. Aí se enraizou a comunidade de comerciantes franceses, desalojando o comércio inglês de
produtos a granel e convivendo com os portugueses. As lojas tendiam para os artigos de luxo - jóias, roupas, perucas,
cabeleireiros e barbeiros, acessórios, flores artificiais, bebidas, comidas, revistas e livros. A Rua do Ouvidor era
famosa justamente por este aspecto de protoloja de departamentos comum na Paris da época - vitrinas, variedades,
artigos de luxo, elegância e lazer contidos dentro de uma pequena área. As pessoas iam lá para o passeio e para a
"interiorização" (identificação pessoal com os artigos expostos) que Benjamin . salienta como essencial à experiência
de fantasia que é o nódulo do fetichismo da mercadoria (20).

As lojas do tipo maison de nouveautés permaneceram o limite do consumismo brasileiro até mais tarde
provavelmente porque faltava aqui o elemento crucial ao comércio europeu da época: o Rio não tinha um mercado
urbano comparável ao de Paris e Londres para artigos de luxo. Isto, obviamente, também impedia a manufatura de
artigos de luxo (a indústria brasileira data de meados do século mas, naturalmente, produzia artigos de massa como
sabão e roupas baratas).

Quando, por volta de 1870, as lojas de departamentos cariocas apareceram, finalmente possibilitadas pelo
crescimento vagaroso dos setores médios do mercado urbano, não havia ainda nenhuma grande manufatura de artigos
de luxo. Os fregueses provavelmente não comprariam qualquer coisa que não tivesse uma marca européia de renome.
Ao contrário, a ampliação do mercado permitiu apenas o florescimento comercial de lojas tais como a Notre Dame de
Paris que vendia exclusivamente artigos importados (21).

Mesmo com todas estas limitações, entretanto, a natureza da mercadoria vendida atestava a sensibilidade
carioca em relação à moda européia e que não se restringia apenas às roupas. As chapelarias da Rua do Ouvidor,
juntamente com as viagens à Europa quando eram mandados para casa caixotes e mais caixotes com as últimas
novidades, asseguraram ao carioca desde o início o rigor da moda. A fama de certos alfaiates perdurou por toda a
segunda metade do século XIX como fornecedores da elite da moda: Raunier ou Almeida Rabelo, por exemplo. Os
retratos do período deixam claro quão atento era o carioca à imagem apropriada. Este aspecto do fetichismo da
mercadoria, então, se desenvolveu de acordo com o calendário parisiense, ainda que para uma pequena parcela da
população. Na Belle Époque a paixão em estar up-to-date com a última moda européia tornou-se quase tão febril no
Rio quanto na Europa. Figueiredo Pimentel, um cronista de moda tremendamente aguçado começou a vigiara
elegância ou a sua falta com o seu "Binóculo" censurando freqüentemente os recalcitrantes e os relaxados do
mundinho da elite (22).

Por fim, mais uma vez apenas uma pequena parcela dos cariocas podia usufruir de uma réplica do terceiro
fenômeno - a prostituição, pelo menos a do tipo parisiense "melhor".Além do mais, no Rio o crescimento deste
mercado foi lento e, enquanto os parisienses podiam desde o início comprar todos os tipos deste "objeto". A
exploração carioca das caixeiras francesas, por exemplo, só foi possível depois do afrancesamento da Rua do Ouvidor
em 1820. A caça às atrizes e cantoras só foi possível depois da metade do século, com o advento dos cafés-cantantes,
especialmente o Alcazar Lyrique Française (23). Enquanto o tipo cortesã - mulheres francesas mantidas às escondidas
- existiu desde o início (as tão louvadas modistas do Ouvidor, talvez), as horizontais - amantes públicas e muito caras -
só apareceram no último terço do século (24).

A periodização do desenvolvimento à la parisiense corresponde nitidamente às metamorfoses sócio-econômicas
da cidade. As caixeiras vieram com a abertura dos portos em 1808, o limitado mercado de luxo e o afrancesamento da
Rua do Ouvidor. As atrizes e cantoras vieram com a expansão econômica e urbana geradas pelo café fluminense e a
consolidação imperial por volta de 1850. A horizontal veio com a crescente urbanização do Rio no fim do segundo
reinado e com a belle époque, quando riqueza, viagens e experiências européias, importados de luxo em larga escala e
um estilo de vida urbano já eram aspectos consolidados da sociedade e da cultura da elite carioca.

Como os outros aspectos do fetichismo da mercadoria carioca e o fenômeno europeu que eles reproduziam, tal
prostituição precisa ser entendida no contexto das limitações e das tendências sócio-econômicas. O seu sentido em
particular, e o do fetichismo da mercadoria carioca como um todo, não pode ser entendido simplesmente nos termos da
possibilidade de sua reprodução no Rio. Ou melhor, precisa ser analisado tendo em vista as razões de sua reprodução.
É preciso focalizar o consumidor e suas fantasias.
 
3. O fetichismo da distinção - a fantasia do consumidor carioca

No fetichismo da mercadoria analisados na França e na Inglaterra, a fantasia essencial através da qual o
consumidor se relacionava com os manufaturados de luxo, era uma fantasia de conteúdo classista. A mercadoria era
tanto um meio para suas aspirações aristocráticas como para a realização delas. Como diz Cobban: "A elite francesa no
século XIX era uma elite de burgueses, mas o seu objetivo era ser, como no século XVIII, burgueses vivendo
nobremente" (25).



O fetichismo carioca era diferente. O consumidor de artigos de luxo já era de elite. Diversamente do burguês na
Europa, as fantasias destes consumidores cariocas não giravam em torno da ascensão social - pelo menos não até o
surgimento dos setores médios por volta de 1870. Ademais, mesmo aí, a fantasia projetada nas mercadorias retirava
seu poder básico da mesma fonte de ansiedade e desejo em que se alimentara durante a década de 1820. O que o
consumidor carioca projetava nas mercadorias de luxo importadas era a mesma fantasia aristocrática dos burgueses
europeus. Só que para os cariocas esta fantasia tinha um sentido diferente. No Rio, não se tratava de um simples caso
de identificação de classe mas, sobretudo de identificação cultural. O fetiche que os cariocas adoravam nos importados
de luxo tinha a ver com ser um aristocrata europeu. Vamos apurar este sentido carioca em nossos três fenômenos.
 
A Rua do Ouvidor

Em termos simbólicos, a Rua do Ouvidor (assim como Petrópolis e, de diversas maneiras, algumas partes das
casas de elite) era a Europa. Esta rua de meia milha de comprimento era diferente de todas as outras nesta pequena
cidade. Desde 1820 era o centro da elite cultural e social e só a total metamorfose da cidade mudaria isso com a
construção da Avenida Central em 1906 (26). À distância de apenas um quarteirão, nos dois sentidos, o comércio mais
grosseiro e os aspectos mais tradicionais do Brasil podiam prevalecer - no Ouvidor apenas os luxos europeus mais
finos e as últimas novidades reinavam. Ali, tudo o que era novo e "civilizado" fazia sua primeira aparição: vitrinas,
sorvetes, bondes, literatura, iluminação a gás e la mode.

A Rua do Ouvidor, no entanto, era mais que a versão carioca do Palais Royal, um santuário das compras
elegantes. Era também o Boulevard des Italiens, o ponto de encontro da elite, o passeio elegante em detrimento dos
jardins coloniais do Passeio Público ou do Campo de Santana, que havia sido recentemente ajardinado por Glaziou nos
anos 70. Todos os dias, principalmente depois que os bondes (27) tornaram fácil o acesso ao Ouvidor para os
moradores dos bairros residenciais elegantes, a rua era alvoroçada pela elite que fazia sua aparição de rigueur.

A Rua do Ouvidor era o lugar público para a expressão da identificação da elite na fantasia, não só através da
participação, como no Lírico, no Cassino Fluminense e no Jockey Clube, mas pela auto-identificação e pela exibição.
As outras instituições reuniam toda a elite, indiscriminadamente, num espaço comum associado à cultura européia. Em
termos funcionais, esta era sua principal vantagem e um de seus objetivos. A Rua do Ouvidor fazia o mesmo, mas
também propiciava as distinções gratificantes correspondentes às categorias européias:
 
"Era finalmente o raro lugar do Brasil onde tudo se concentrava. Nos dias em que não havia sessão na Câmara dos
Deputados ou no Senado o desfilar dos parlamentares começava logo a uma hora da tarde; quando, porém,
funcionavam as duas casas do Parlamento, era depois das quatro horas o burburinho de deputados e senadores aos
quais se juntavam os banqueiros, os corretores, os altos funcionários, altas patentes do exército e da marinha, ...
jornalistas, literatos, atores, etc. Formavam-se grupos aqui e ali, às portas dos diversos estabelecimentos de comércio
importantes" (Mattoso, 1916, p. 269-70).
 

Então, os políticos de cada grupo se encontravam numa confeitaria ou noutra; os literatos se reuniam em
livrarias ou redações de jornais ou ainda em confeitarias, de acordo com as facções literárias; os engenheiros e
empresários se reuniam numa loja (a origem do Clube de Engenharia); os homens de sociedade se congregavam em
certas lojas ou esquinas, via de regra de acordo com as gerações; as mulheres elegantes, depois de passeio ritual pela
rua, encontravam suas várias rodas a uma dada hora em algumas casas de chá ou confeitarias; e as cocottes iam
vaguear pelos cafés nas horas em que as mulheres "honestas" já tivessem se retirado. A turba era tão grande no fim da
tarde, depois do Parlamento e os ministérios encerrarem seus expedientes, que o trânsito dos pedestres ficava difícil e
os carros eram proibidos (28).

Os modelos explícitos para a Rua do Ouvidor eram as ruas que serviam como ponto de encontro da moda em
Paris ou Londres Lá no entanto, os elementos de cada cultura se encontravam em constante intercâmbio, sendo assim
modificados (por exemplo, o uso inglês da língua francesa, dos vinhos franceses, das roupas femininas francesas; a
paixão francesa pelos ternos ingleses, pelos clubes e pelas corridas de cavalos) (29). No Rio as coisas eram diferentes.
Ali não havia trocas e as modificações eram pequenas. O que pudesse ser trazido, chegava intacto, sendo implantado
orgulhosamente, em intenso contraste com o resto da antiga cidade portuária e sua população majoritariamente afro-
brasileira. Luiz Edmundo, lembrando a Rua do Ouvidor, observou:
 
"No meio daquele desfile de elegância, ... não era raro ver um negro de piche arrebentado, bêbado, cambalear
empurrando e esbarrando nos transeuntes, (ou), na calçada, uma cabrocha exibindo um peito brilhante e gelatinoso
esparramado para fora de uma blusa rasgada, ou um capoeira da Saúde ou do Saco de Alferes com sua estranha



ginga, um chapéu mole desabado na nuca, um cigarro atrás da orelha e um porrete na mão, cheirando a rum barato e
gritando como um louco" (30).
 

As questões de incongruência com o meio carioca, no entanto, eram de pouca importância: a ênfase era no
modelo da cultura urbana aristocrática franco-inglesa. Na verdade, este é o cerne da questão. O que distingue a Rua do
Ouvidor ( de Paris ou Londres - já que este padrão é bastante comum no mundo colonial ou neocolonial) é a paixão em
copiar a vida aristocrática européia publicamente, cada um se identificando (pelo consumo de mercadorias
consagradas) como um digno membro da elite, pelo fato de ser europeizado. Um homem da sociedade carioca sugere
esta paixão ao lembrar os anos 70:
 
"Na minha juventude, para mim como para todos os estudantes, o Alcazar Lyrique Français era o teatro de
predileção, para não dizer também que era o preferido dos velhos e no geral de todos os cidadãos da mais alta
sociedade fluminense.
 
"Nas poltronas da orquestra desse elegante teatro, em certa época, nas primeiras filas, e alguns com lugares
marcados, via-se quase que diariamente as mesmas pessoas. Dir-se-iam assinantes e todos de elite...
 
"Até perto das cinco horas da tarde o mundo elegante estava à Rua do Ouvidor, depois, era do bom tom passear peta
Praia de Botafogo, onde exibiam-se os dândis, as artistas e as demimondaines, em carros descobertos.
 
"À hora do jantar, das seis e meia às sete e meia da tarde, nesse tempo a hora predileta, enchiam-se os restaurantes
da moda: Aux Frères Provençaux, ... Hôtel d'Europe, ... Hôtel Ravot, ... Hôtel du Brésil, ... Hôtel des Princes, ... Hôtel
de Paris, ...
 
"A noite, depois dos espetáculos, inúmeros carros conduziam a cear em Botafogo... ao Hôtel de Londres e outros; os
viveurs de anta linhagem e as horizontais de alto coturno, quando não iam cear nos afamados restauranntes já
citados, pelo centro da cidade" ( 31).
 

Lá, na capital portuária tropical, junto às suas praias arenosas e suas colinas selvagens, os cariocas refizeram
Paris, com seus teatros, boulevards, bois, mulheres e restaurantes - uma visão absurda e incongruente, com todos os
detalhes que o café podia comprar.
 
Roupa apropriada

O interesse carioca pela moda européia da indumentária, não importa o quão pouco prática, é um exemplo
gritante do fetichismo que estamos discutindo. Não quero dizer que as modas européias fossem práticas na Europa, e
adotadas por um populacho racional e pragmático. A essência da moda, como já foi visto, é a função de expressar e
tentar realizar aspirações sociais através do consumo e da exibição de mercadorias fetichizadas. Nisto não há diferença
entre parisienses e cariocas. Ou melhor: é a relação do consumidor com a fantasia contida no fetichismo que é
diferente.

O carioca penetrava numa cultura estrangeira quando, para demonstrar um status superior, seguia a moda; o
parisiense se mantinha numa classe ou tentava ascender de classe social ao fazer o mesmo. Para ele não existia o
sentido de fantasia cultural que a adoção de tais roupas tinha para o brasileiro. A diferença é qualitativa. Na verdade, é
preciso acentuar o quanto as aristocracias da França e da Inglaterra compartilhavam, adaptando cada uma a moda da
outra, e criando algo como uma espécie de cultura comum, onde as influências eram mútuas. Ao adotar o terno inglês,
os aristocratas parisienses estavam adotando uma coisa para a qual os franceses também haviam contribuído no
decorrer do tempo. E, ainda mais importante, nem os franceses nem os ingleses viam os outros como matriz de
civilização; eles assimilavam a cultura estrangeira a tradições profundas que eles acreditavam superiores. Já os
brasileiros não tinham este senso de uma tradição cultural superior; eram propensos a ver-se como atrasados. Por isso,
um fazendeiro paulista ainda que muito orgulhoso do Brasil, via a alta sociedade parisiense como uma escola de boas
maneiras, onde se podia adquirir " ... os bons costumes e o que gostaríamos de introduzir em nosso país..." (32).

O alcance qualitativo do absurdo das roupas deve ser salientado. Não vou novamente argumentar que as roupas
européias eram confortáveis na Europa. 0 que era apenas desconfortável e pouco prático em Paris ou Londres, no Rio
se transformava num claro instrumento de autoflagelação, indicando um compromisso digno de análise. Alguns
exemplos ocorrem facilmente.



O vestuário dos homens no século XIX consistia de numerosas peças de roupa de lã por cima de outras de
algodão ou linho. Estas últimas eram brancas; as peças externas variavam, pelo menos durante a primeira metade do
século. Geralmente se usava fraque azul ou preto, culote na altura do joelho, colado à pelo, pantalonas, ou mais
freqüentemente, calças. Os coletes eram de regra, e assim como o que se usava nas pernas, eram mais claros,e menos
pesados que os casados. Ocasiões menos formais, esportivas, podiam permitir o uso de uma pesada manta de lã, tweed
ou outro tecido de lã, de cor clara. Por volta de 1860, a roupa para o uso diário consistia num par de calças escuras de
lã pesada, pretas com concessões ocasionais ao cinza, quadriculadas ou listradas, e coletes de variadas possibilidades.
Mas, até mesmo estas concessões eram dominadas por uma sobrecasaca ou um fraque pretos. Na verdade, tais paletós
de lã, menos pesados, eram usados no verão aliviados por coletes e calças brancos ou amarelados em tecidos mais
leves como, por exemplo, o brim.

Sob estas duas camadas de lã, iam as ceroulas longas, de algodão ou linho, e a camisa com o colarinho atado,
alto, branco, de pontas viradas, engomado e firmemente amarrado por um dos ancestrais da gravata de laço ou
borboleta. Os pés eram calçados por sapatos abotoados até o alto, e as mãos enfiadas em luvas delicadas e impecáveis.
Coroando tudo isso deveria estar a cartola, usada até o final do século, quando então o chapéu-coco virou moda.

À noite, durante todo o século, só se admitia o "traje de pingüim". Fraques eram usados corri coletes geralmente
brancos (em vez dos pretos), ambos talhados para proporcionar uma imagem devidamente esbelta. Estes eram
adornados por luvas brancas, gravatas de laço, plastron e colarinhos brancos com uma cartola para completar (33).

Tudo isso era vestido sem muitas concessões à liberdade de movimentos, à circulação sangüínea, à temperatura
ou à economia. Não obstante, pode-se recordar o cenário europeu onde homens ricos confinavam seus movimentos ao
lazer ou às atividades de escritório, o inverno era frio, a calefação pouca, as outras estações razoavelmente amenas e
os criados zelavam pela limpeza das roupas. Pode-se também lembrar que a lã, manufatura inglesa tradicional, deveria
ser prática para o clima inglês. Mas estes fatores, realmente não vêm ao caso. A moda é essencialmente cega à
conveniência ou ao conforto das criaturas.

Este último argumento torna-se ainda mais pungente, se olharmos a condição da mulher bem vestida. Livros
ilustrados de moda possibilitam uma pequena generalização descritiva. As mulheres começaram o século em roupas
que exibiam seus corpos quase au naturel, e o finalizaram em roupas que exageravam sua natureza, acentuando os
quadris, o traseiro e o peito. No intervalo, as roupas femininas combinaram o exagero dos tributos com a sua completa
supressão por trás de vasta metragem de tecidos preciosos, apoiados ,por artifícios argutos e pontuados por tópicos
dispendiosos (34).

Algumas generalizações analíticas devem também ser observadas. Primeiramente, a despesa para se vestir bem
era, certamente, alta. Pagavam-se pequenas fortunas para se exibir um modelo de Worth e cada ocasião formal
demandava um vestido diferente ou novo. É preciso mencionar também a despesa considerável com as jóias que, a
partir do Diretório, eram indispensáveis na exibição pródiga e deviam variar de modo a combinar com as roupas. Em
segundo lugar, o aperto era essencial a todos os períodos - até a mulher à la grecque que flutuava no período de
Napoleão era contida por roupas íntimas flexíveis. Elas, no entanto, eram desacorrentadas em comparação com suas
filhas. Estas eram constrangidas em espartilhos como suas avós do século XVIII tinham sido. Kroeber explicou que a
medida elegante era a que deixava uma mulher de 1,55 m de altura com uma cintura de 4 a 5 polegadas (11 a 14 cm)
de diâmetro; durante todo o período de 1844 a 1907 (35).

Em terceiro lugar, na maior parte do século, aquecimento e complicação eram parte integrante das saias. Elas
eram exageradas por razões meramente estéticas, sem nenhuma relação com a construção do corpo humano. Por isso, a
partir de 1820 as mulheres passaram a usar um número cada vez maior de anáguas e coisas que tais para manter a
fazenda misteriosamente alargada em circunferências cada vez maiores. Na verdade, a crinolina foi aparentemente
concebida como uma liberação desta infra-estrutura copada; ela permitia que uma enorme circunferência fosse
sustentada por uma cesta de arame flexível (36). Quando a crinolina definhou lentamente (era inevitável entre 1856 a
1868), ela o fez sob a forma de uma degenerescência, as anquinhas, que surgiram e desapareceram entre os anos 70 e
80; em várias exagerações festonadas dos traseiros. Estas finalmente decaíram completamente em caudas luxuosas
entre 1890 e 1900.

Com todas estas saias, as pessoas tinham que adotar uma graça extraordinária em seus movimentos. No período
da crinolina, principalmente, transportava-se um enorme exemplar sedoso e farfalhante do estilo eclético, tão ao gosto
da época. Como lembra afetadamente uma dame d'honneur de Eugênia:
 
"... era preciso ter a maior habilidade para manejá-las nos salões superlotados. Era uma combinação de vários
estilos. Drapeados à la grecque sé dispunham sobre paniers do tempo de Luís XVI, e as basquines das amazonas de La
Fronde eram complementadas pelas mangas flutuantes da Renascença ... era preciso toda a graça proveniente da



perfeição da forma e do hábito da observação para lidar com as dificuldades que impediam o andar leve e a
liberdade de movimentos. A distinção dos gestos e do porte, aquela qualidade elegante da educação que tanto
notamos hoje em dia, estabelecia uma fronteira de castas nítida entre as diferentes classes sociais" (Carette, 1890, p.
156-7).
 

Os homens, deve-se admitir, tinham uma situação mais fácil, a despeito de colarinhos carnívoros e camadas de
lã apertadas. Mas, de qualquer modo, se estas roupas eram desconfortáveis para os europeus, eram obviamente uma
tortura para os cariocas e, portanto, uma forma de afirmação muito mais poderosa. Numa manhã, no Rio de 1908,
quando Figueiredo Pimentel fazia recomendações sobre o uso das luvas durante o dia, a variação de temperatura
prevista para o dia seguinte ia de 17,3 a 22 graus centígrados (37). Isto, em pleno inverno. Imagine, então, a agonia
diária em se vestir como foi descrito no Rio de Janeiro.

A cidade velha, onde os homens da elite passavam as horas mais quentes do dia e para onde as mulheres da
elite vinham encontrá-los por várias horas na tarde, era uma cidade portuária, fervilhante, de ruas estreitas, densa com
a umidade dos trópicos, uma cidade onde os escritórios eram sobrados coloniais apertados e compactos, divididos em
gabinetes de trabalho. E o verão! Ainda que as mulheres e crianças fugissem para Petrópolis, pensem nos diários
forçados a batalhar na cidade velha o dia inteiro, antes da retirada noturna para a montanha. Trabalhavam no verão
tropical, vaporoso, febril, vestidos de estúpida lã inglesa preta. Um jornalista parisiense, observando a carnificina em
1890, fez este relatório:
 
"Sob um clima de morte, numa cidade onde os termômetros atingem 40 graus à sombra às vezes, onde os raios do sol
são tão fortes que se pode morrer num piscar, o brasileiro obstinadamente continua a viver e a vestir-se à moda
européia. Trabalha durante as horas mais quentes do dia, vai para o escritório das nove às quatro horas como os
negociantes londrinos; anda por aí com uma sobrecasaca preta, cabeça coberta por uma cartola, impondo um
martírio a si Mesmo, com total falta de consciência" (38).
 

Talvez esta falta de consciência fosse "para francês ver". Quando Pereira dos Passos era inda jovem e em
forma, ele relatou uma das tribulações de verão desta maneira:
 
"Tem feito mais de 30 graus em meu escritório; o constante transpirar retira de qualquer um todo o desejo de
escrever. Há três dias tenho me limitado a visitar as oficinas embora tenha negócios importantes a tratar na Corte. Eu
não saio porque não consigo reunir forças para vestir meu sobretudo" (39).
 

Nem era barato tal martírio. Ainda hoje, numa antiga loja do centro da cidade, que aluga trajes a rigor, podemos
achar os detritos da era: lá fraques, calças listradas e cartolas repousam, num desolado monumento aos dândis audazes
há muito acabados. Ainda que alfaiates locais os tenham montado, os tecidos e os chapéus vieram da Inglaterra, da
mesma forma que as modistas da Rua do Ouvidor montavam suas confecções com materiais provenientes da França.
Roupa pronta importada ou tecidos para serem cortados e costurados aqui, por mãos prestigiosas, eram extravagâncias
muito mais caras que as compradas na Europa (40).

E, no entanto, eram usadas; afinal de contas, eram a Civilização. "O traje", opinava Figueiredo Pimentel, "é o
indício pelo qual se pode reconstruir os usos e costumes dos povos; podemos recompor civilizações e entender e
explicá-las em seus períodos de glória e em suas decadências... A moda é uma conseqüência do estado moral de um
indivíduo ou de um povo" (41). Este tema, o traje como reflexo do nível de civilização das pessoas é um dos motivos
principais do "Binóculo" (42). E que tais opiniões eram generalizadas, ficava claro onde quer que a elite se reunisse:
 
"Todos esses leões-de-alfaiataria, que usam casemiras da Inglaterra, espessas, duras, quentíssimas, para um clima
como o nosso, coletes de afogar, colarinhos altíssimos e, não raro, gravatas de manta, de gorgurão ou cetim fazem
ponto na "grande artéria" das quatro às seis, derrubando às senhoras que passam, cartolas, cocos ou palhas, pisando
solas de borzeguins batidas na sapataria do Cadete ou na do Incroyable, mostrando camisas mandadas cortar na Casa
Coulon ou compradas feitas na Casa Dol.
 
"As senhoras vindas do Largo da Carioca tomam a Rua Gonçalves Dias, entre alas de cavalheiros que recheiam as
esquinas, ... o bigode de ponta fina e ereta à força de pomada Hongroise ou em chuveiro vertical, à Kaiser... Fumam
cigarros de bout doré e usam perfumes no lenço e no cabelo, trazendo no bolso papier poudre para diminuir o suor do
rosto, afogueado pelo calor.



 
"As senhoras vestem saias compridas, amplas, cheias de subsaias, mostram cinturinhas de marimbondo, .. ressaltadas
por espartilhos ... Todas de cabelos longos, enrodilhados no alto da cabeça e sobre os quais equilibra-se um chapéu
... Usam, como fazendas, o surah, o fille, o chamalote, o tafetá e o merino ... botinas de cano alto, de abotoar ou
presas a cordão, o infalível leque de seda ou gaze na mão, sempre muito bem enluvada. Não há pintura de olhos, de
lábios, nem de rosto .. As mulheres cariocas são figuras de marfim ou cera ... Quando passam em bandos lembram
uma procissão de cadáveres" (43)...
 

Foi um escândalo quando um grupo de médicos tentou mudar as coisas e introduzir ternos brancos de tecidos
leves, mais apropriados ao clima (Costa, 1958, v. I, p. 196-7). A questão da roupa escura e pesada era muito bem
entendida. Distintamente européia, ela significava aristocracia, civilização, e ipso facto, um lugar superior na sociedade
carioca e, portanto, gozava de um sacrossanto prestígio, à prova de todo sofrimento. Alguém da época, mais tarde
confidenciou:

 
"Pergunto-me: Como agüentavam o calor? ... Anos depois ainda vi no Rio Quintino Bocaiúva ... à esquina da Rua do
Ouvidor, de sobrecasaca de fazenda pesada e luvas ... Em Pernambuco, nós, estudantes da Faculdade, envergávamos
fraques, redingotes ... Ao ... Diário de Pernambuco, Aníbal Freire não chegava senão de fraque e cartola. Como
suportávamos isto? ... Salvo gente do povo, nunca vi, em Pernambuco, no meu tempo, ninguém de roupa leve ... Uma
família abastada distinguia-se pela espessura do tecido que usava" (Amado, 1958, p. 23-4).
 

Outro contemporâneo declarou: qualquer um "que corajosamente tentasse, mesmo no vigor do mais violento
verão, atravessar nossas ruas vestido com uma roupa branca, mesmo que de bom tecido ou corte, seria vaiado ou
tomado por um louco" (Costa, 1958, v. I, p. 196-7). O investimento de fantasia em tais mercadorias, a sua fetichização,
era grande demais para admitir qualquer compromisso. Por isso a elite de sobretudo de lã negra e colete, de espartilhos
apertados e saias grossas, suportava o sufoco alegremente diferenciada dos pobres escuros mais, que perambulavam
meio nus, proclamando abertamente sua rude inferioridade.
 
Prostitutas francesas de luxo

O fetichismo envolvido na prostituição carioca é também um caso muito claro de projeção de fantasia. Isto fica
patente tanto na classificação das prostitutas disponíveis, quanto na dinâmica sexual implícita na escolha de cada um,
dinâmica atingida pela hipocrisia característica das relações sexuais da elite.

Do mesmo modo que sua contrapartida na Europa, a juventude da elite carioca transformou as empregadas
domésticas e as mulheres pobres em geral no alvo sexual de seus subornos ou ameaças. Na verdade, a suposta
disponibilidade sexual das mulheres negras, vulneráveis enquanto escravas ou dependentes, era um preconceito tão
profundamente enraizado que persiste até hoje (44). Mas, a partir do momento em que um homem crescesse ou viesse
para a cidade, ele poderia ter outras escolhas e fantasias no seu repertório sexual. Numa cultura que aceitava relações
extraconjugais para os homens, eles não hesitariam em mantê-las.

Na primeira metade do século, mulheres imigrantes dos Açores, que trabalhavam como domésticas ou
caixeiras, eram freqüentemente forçadas à prostituição pela pobreza (45). Na década de .1820, como já assinalei
anteriormente, as francesas tornaram-se disponíveis e, com elas, as escolhas que viriam permitir uma análise do gosto
cultural. As modistas francesas e as caixeiras, às quais me referi, pegavam seus clientes entre a elite que freqüentava a
Rua do Ouvidor e que podia pagar bem por este comércio carnal. O xis da questão é saber por que a elite se
interessava por essas mulheres (46). Não se tratava de uma preferência racial pelas brancas porque as açorianas
também estavam disponíveis. Seria então o exotismo das línguas estrangeiras que os atraía? A segunda geração de
prostitutas desmente a.atração pelo exotismo e sugere que eram as francesas per se que atraiam.

Dois elementos diferentes surgiram entre 1840 e 1870. O primeiro, já mencionado, foi o aparecimento dos
dance-halls, dos café-cantantes e do Teatro Alcazar, lugares que ofereciam sereias francesas de aluguel, variações
tropicais dos famosos temas de Raquel e Blanche d'Antigny (47). O segundo elemento era menos encantador. Em
1867, chegaram as primeiras polacas; essas mulheres, freqüentemente judias, vinham da Europa do leste e em sua
maioria pertenciam ao contingente das vendidas no infame tráfico de escravas brancas para a América do Sul (48).

Pois bem, tanto as francesas quanto as polacas eram exóticas, e no entanto, sua classificação era óbvia para o
carioca - a questão não era o sexo com mulheres brancas, nem tampouco com alguém exótico ao mundo português -
mas, sim, com mulheres que tinham o cachet rances. As polacas eram mercadoria destinada aos setores mais pobres da
classe média e aos marinheiros; as francesas eram mercadoria de elite. Bairros diversos sugerem o fetichismo em



questão. As polacas, assim como as prostitutas de cor, sofriam nos bordéis dos distritos suspeitos da cidade velha: nas
cercanias da Praça Tiradentes e do Campo de Santana, nas ruas Sete de Setembro, Treze de Maio, Senador Dantas, no
Mangue etc. Tais mulheres ficavam nas calçadas ou, mais provavelmente, exibiam seus corpos nas janelas, talvez,
coma descreve Pires de Almeida, com um papagaio empoleirado, como um lúbrico lance mercadológico (49). Elas
eram "dirigidas" por empresários, muitas vezes judeus, eles também, que prometiam maridos e vida nova na América
às empobrecidas mulheres da Rússia Branca e daí raptavam-nas e mandavam-nas para bordéis do Rio e de Buenos
Aires (50).

Apesar de algumas francesas (geralmente reconhecidas como a mercadoria mais lucrativa) (51) chegarem por
via do tráfico de brancas, a maioria operava por conta própria ou por meio de madames locais ou de empresários
teatrais. Como as atrizes, artistas dos cafés, ou ainda cocottes elas escolhiam os locais e os estilos que capitalizassem
as fantasias instituídas que as tornavam tão atraentes. Em conseqüência, assim como as outras mercadorias importadas
(e as prostitutas da área do Palais Royal, em Paris), elas faziam parte dos luxos do centro europeu da cidade. Tais
mulheres encontravam seus admiradores tanto nos teatros e cafés como nos famosos restaurantes e hotéis da Rua do
Ouvidor. Os hotéis da Rua do Ouvidor, que ostentavam nomes franceses e os prazeres da mesa, eram na verdade,
pouco mais do que bordéis chiques. No final do século XIX, salões extravagantes, fornidos com tais mulheres, eram
bastante festejados (muitas vezes com a designação de pension d'artistes). E até mesmo o fato de dirigi-los conferia
prestígio a tal ponto que tornaram celebridades as proprietárias desses salões, aos quais os senadores da República se
orgulhavam de pertencer (52).

A atração das cocottes provinha não apenas da associação com os paradigmas parisienses já referidos, mas
também do contraste que provocavam em relação às mulheres da elite carioca. Como já mencionei, as mulheres da
elite francesa tinham muitas vezes um comportamento próximo do demi-monde. No Segundo Império, tal ocorria por
causa dos flertes, e no resto do século por causa das roupas e da promiscuidade de suas vidas privadas (53). Nada disso
era estranho ao comportamento usual da elite carioca. A promiscuidade sexual das casas de elite era notória, mas
excluía as mulheres brancas. Os jovens de elite lidavam circunspectamente com as jovens brancas: mantinham
distância, cortejando-as discretamente por sinais ou olhares de relance nos bailes familiares ou na missa semanal. O
beijo entre noivos era escandaloso, e o passeio sem a companhia de uma das mulheres da casa era quase impensável.
Não fora as tardes rituais na Rua do Ouvidor e a visita às outras mulheres igualmente respeitáveis, as mulheres
ficavam em casa guardando-se para as funções formais. Só os homens saíam à noite (ver cap. 4).

Quando as mulheres saíam, certamente não podia haver nada que lembrasse as coco-dettes. O estilo das
cocottes era bem conhecido e as pessoas deviam a todo custo evitá-lo e fazer o possível para manter o silêncio, o
respeito e a companhia que a tradição exigia. O "alto mundo" era um mundinho no qual todos estavam sob
observação; se alguém chamasse atenção para si a reprimenda logo se fazia ouvir. Como aconselhava um colunista, até
mesmo a ostentação e o modismo podiam macular: "Não me canso de repetir o suficiente que nas ruas a simplicidade
é a encantadora distinção do bom gosto e da alta sociedade; os vestidos caros, de cores berrantes, e o uso de jóias são
para as mulheres duvidosas, que vivem do escândalo e precisam chamar atenção para si mesmas" (54). Se, por acaso,
uma delas escapasse da propriedade sexual esperada (e algumas, certamente, o faziam), deveria adotar os mais
elaborados subterfúgios para resguardar sua reputação. O costume para a prevaricação envolvia moleques de recado,
quartos alugados em ruas conhecidas da cidade velha, usados furtivamente à meia-noite. A contínua tensão sobre o
adultério das mulheres de elite aparece com freqüência na ficção e nas memórias; tal coisa acontecia mas era vista
claramente como escandaloso e decadente (55).

Na Europa da época, a tensão e a atividade sexual eram mais difusas nas expectativas da elite sobre as
mulheres. Isto fica evidente, por exemplo, na pintura da moda. Se tomarmos Giovanni Boldini (56), um dos pintores
da sociedade de maior destaque na época, ele mostra, ao mesmo tempo, as mais descaradas convenções da.fantasia
masculina para exprimir a sexualidade feminina, juntamente com sutis convenções pictóricas para expressar um
continuum no potencial sexual das mulheres, indo daquelas do demi-monde até as senhoras da sociedade.

A sexualidade e as convenções grosseiras são patentes nos exemplos de Boldini de pornografia aparentemente
fina. Suas cocottes estão nuas - para usar aqui a distinção estabelecida por Hollander (57) - com panos ou lençóis
caídos pelas pernas e, a partir de suas posições horizontais, também de seus pêlos púbicos, coxas esparramadas, seios e
nádegas, tudo isso servindo para sugerir o uso a que se destinam (58).

As escalas e convenções sutis de Boldini nos retratos são, de certo modo, mais interessantes. As senhoras de
sociedade são dificilmente distinguíveis, com base em suas poses e sinais faciais, das atrizes, cantoras e outros objetos
sexuais convencionalmente disponíveis. As senhoras de sociedade encaram o observador calmamente, com um leve
sorriso, no máximo, e um olhar dirigido tanto para o observador como para o horizonte, as mãos ocupadas com vários
apetrechos de bom gosto e as possibilidades táteis de seus decotes amainadas pelo uso da luz, que freqüentemente



esbate o colo enfatizando as toilettes caras (59). A atração sexual é indireta: somos atraídos por discretas e
provavelmente inatingíveis beleza, riqueza e linhagem.

As mulheres "disponíveis" são anunciadas pelo convite em seu sorriso ou riso aberto, olhares de soslaio ou
então bem diretos, colo bem acentuado è os braços erguidos e afastados do corpo para indicar o caminho à carícia.
Trata-se, portanto, de mulheres cuja posição social tinha que ser evidenciada por artifícios que as tornam indiscretas,
interesseiras e com as quais seria suficiente um pouco de charme, lábia ou dinheiro. Eu escrevi "tinha que ser
evidenciada" porque a sociedade parisiense era de tal forma que esses artifícios convencionais se mostravam
necessários para distinguir o "tipo" de mulher, já que tanto as demi-mondaines quanto as senhoras se misturavam, se
vestiam no mesmo estilo e, em alguns casos, estavam também disponíveis. Na verdade, em algumas aristocratas de
Boldini (60) só o título esclarece o "tipo" de mulher. As diferenças se esvaíram, talvez em função da franqueza do
retratista.

A relativa sutileza e a difusão dos papéis sexuais que tais pinturas sugerem contrastam com as rígidas
oposições exigidas no Rio. Aqui, as mesmas percepções das mulheres influenciavam os padrões de gosto através de
imagens européias que inundavam os livros e revistas cariocas, bem como pelas viagens a Paris e pelos magazines
ilustrados assinados pela elite e que ajudavam a compor o estilo de vida da classe alta ( 61). Entre as mulheres "boas"
e as "más" no Rio, eram certamente as últimas que juntavam os dois extremos de Boldini, aquelas que melhor
preenchiam as fantasias sexuais dos homens de elite.

Suas próprias mulheres (arranjadas por laços familiares e dessexualizadas pelas tradições que associavam a
paixão carnal unicamente ao coito com mulheres negras subordinadas) deviam parecer limpos santuários de virtude
doméstica, que se . podia adorar e que, de modo irregular e quase escabroso, produziam herdeiros, mas que não
flauteavam. As demi-mondaines, no entanto, corporificavam não apenas o fetiche de uma mercadoria parisiense
dispendiosa, mas também mulheres imersas naquela sexualidade elegante que nem as esposas ricas nem as polacas
brutalizadas podiam aspirar. Um pouco deste clima foi captado nas memórias de uma das atrizes mais famosas do
Alcazar:
 
"... a famosa Mlle. Aimée, que mui graciosamente arruinou uns tantos adoradores...
"Como a fortuna dos adoradores que nesse tempo chamavam paios, não era no geral extraordinariamente grande,
porque as grandes fortunas no Brasil ainda eram raras ... a Aimée os liquidava rapidamente e depois de arruinados,
como ficha de consolação, continuava a dar-lhes um talher à sua mesa, conservando-os portanto junto dela como
testemunhas e auxiliares no seu trabalhinho de depenar os novos patos, que sucediam-se a pouco intervalo.
"Conheci dois desses depenados, cuja maior preocupação à tarde, era o alinho aprimorado da toilette e não faltar à
hora do jantar à Rua dos Ciganos, ... , chez Ia belle; não o trocavam pela melhor festa, pelo mais opíparo banquete,
desde que não estivessem sob o domínio do olhar, da voz; do encanto daquele ente fantástico" (62).
 

Além do violento contraste. sexo-cultural que uma mulher como esta representava, havia um outro: o cultural
propriamente dito, já que as esposas de elite eram apenas fac-símiles não muito bem sucedidos das mulheres francesas.
As atrizes do Alcazar e suas colegas eram francesas: elas podiam ensinar os refinamentos da civilização de que os
homens estavam tão carentes (63). A paixão por tais mulheres demonstra o fetichismo particular do carioca de tantas
maneiras que, quando todas juntas, se revelavam de fato poderosas.
 
4. Conclusão: a fantasia casa-se à realidade e a realidade. casa-se à fantasia

O fetichismo aparente no consumismo carioca desvenda cruamente a fantasia central de boa parte da cultura e
da sociedade da elite analisadas anteriormente. Nas escolhas privadas feitas em lugares públicos envolvendo aspectos
íntimos da existência - consumo pessoal, roupas e preferências sexuais -, verifica-se novamente; a identificação com
os paradigmas franco-ingleses como um elemento essencial à cultura e à sociedade da elite, o fio condutor de cada um
dos capítulos precedentes.

O que varia geralmente é a capacidade sócio-econômica para imitar os paradigmas com sucesso, sendo
constante a necessidade de expressar e promover a posição na sociedade carioca por meio de tais réplicas. Tal
tendência é inequívoca na, sociedade colonial, ainda que se realize debilmente. Ela simplesmente ganha força de
expressão no decorrer da história, até seu florescimento no contexto neocolonial graças à maior riqueza e ao
desenvolvimento das comunicações. A altura da Belle-Epoque no Rio, a fantasia de identificação européia casava-se
com a realidade de dominação da elite carioca. Era o paralelo de um paradoxo maior - a realidade das relações entre o
Brasil neocolonial e o Atlântico Norte casando-se com a fantasia de uma cultura franco-inglesa universal, a própria
fantasia de Civilização.



Estes três exemplos particulares da demonstração pública daquela Civilização são especialmente destoantes
porque se insinuam no mundo das pessoas. Movendo-se com facilidade entre a experiência privada e a expressão
pública, eles realçam a ubiqüidade e a importância da cultura eurófila na vida da elite. A expressão do gosto e da
posição social das pessoas na Rua do Ouvidor era guiada pelos paradigmas europeus do mesmo modo que a construção
da auto-imagem . e da imagem pública dada pelas roupas e pela projeção dos desejos sexuais.

Este é um padrão de escolha mais eloqüente do que o evidenciado nas casas da classe alta. Nelas, pode-se
encontrar a dicotomia público/privado na organização do espaço doméstico. Tanto rio que diz respeito à decoração
quanto ao uso dos vários aposentos, encontra-se o estilo mais europeu naqueles cômodos de uso mais público e formal
e o estilo mais tradicional nos espaços de uso mais privado. Portanto, a presença européia na casa pode ser associada à
idéia de show: servia como uma demonstração pública de status superior e poderia parecer apenas funcional.

Não se pode dizer o mesmo ao analisar os fenômenos deste capítulo. Mesmo que fossem vistos e servissem ao
propósito do show, eles compunham uma escolha demasiado pessoal para que se possa duvidar de quão profundamente
permeados pelo fetichismo dos valores franco-ingleses estavam os cariocas. A fantasia eurófila estava tão intimamente
costurada no tecido da elite carioca que não se poderia destacá-la sem desmanchar o todo.

Acotovelar-se todos os dias numa rua estreita, pequena, cheia de quinquilharias caríssimas, roupas de preço
exorbitante, cafés e restaurantes abafados e caros; usar tais roupas com tão suada e constante devoção; discriminar tão
claramente nas relações sexuais, tudo isso é o mesmo que tornar manifesta a internalização desta fantasia e apontar o
caminho para a realidade de seu significado. Uma fantasia internalizada tão profundamente é a substância através da
qual uma visão do mundo torna-se óbvia.

O fetichismo consumista carioca desvenda a totalidade do mundo aqui separado para que se pudesse melhor
analisá-lo. Torna claro o papel que a Civilização tinha na Belle-Epoque carioca - como ideologia central de dominação
e identidade.
 
Tradução do originai em inglês: Maria Alice Machado de Gouveia. Publicado originalmente em NEEDEL, Jeffrey; A
Tropical. "Belle Epoque": Elite culture and society in turn-of-the-century Rio de Janeiro. Cambridge, Cambridge
University Press, 1987.
 
 
Notas biográficas
 
* Nota do tradutor:
As constantes referências do autor a argumentos já analisados anteriormente se explicam porque este texto é originalmente o 5° capítulo de um
livro e não um artigo.
As notas 30, 38, 39, 41 e 54 foram traduzidas do inglês por não ter sido possível confrontá-las com o texto original em português.
 
1 - Sobre a evolução da moda no ancien-régime, ver Anny Latour (1958, p. 4-5, 20 ); Norah Waugh (1964, pp. 52-4, 56, 103, 104); Anne
Hollander (1978, p. 118); James Laver (1948, p. 13-15). Sobre o impacto da Revolução e da era napoleõnica, ver Waugh (1964, p. 110, 112 );
Latour (1958, p. 20, 25-6, 28-9, 35-42) ; Hollander (1978, p. 225-6); Laver (1948, p. 15-25 e segs.). Sobre o início do século XIX, Latour (1958, p.
62, 78); Alison Adburgham (1964, p. 10, 29, 37, 39-40 ); Hollander (1978, p. 352-3).
 
2 - Ver Honoré de Balzac (1938, v. 2, p. 157-61); Latour (1958, p. 70-1); Waugh (1964, p. 116-17); Hollander (1978, p. 360); John C. Prévost
(1957, p. 65-7, 165-71); Moers (p. 61, 121-22).
 
3 - Ver cap. 4.8 e principalmente os caps. 5 e 6 de Poggioli (1968) que montam o padrão elaborado aqui.
 
4 - Sobre a importância do gosto aristocrático, ver Prévost (1957, p. 43-4, 65); Moers (1960, p. 108-14); Latour (1958, p. 70-1, 72-3); Laver (1948,
cap. 2); sobre a dominação social da aristocracia, ver Gronow (1964, p. 56-7, 98-9, 356); Vandam (1898, p. 37-8); Moers (1960, p. 41-5, 60, 119-
20). Sobre o papel do dândi como um criador de tendências, ver Moers (1960, p. 61-2, 132) ou Prévost (1957, p. 30); o ataque aos tipos extremos,
Prévost (1957, p. 65, 67-8) nas caricaturas em Moers (1960) e Balzac (1938, p. 177, 183-4). A importância da ansiedade nos status sociais-mais
altos está presente na famosa Teoria da Classe Ociosa de Thorstein Veblen (1948, p. 53-214), e com seguidores como Quentil Bell (1976). Depois
de ler Veblen, no entanto, eu abandonei Bell pelos indicadores mais úteis de Balzac, Latour (1958, p. 88-9) ; Moers (1960, p. 61, 121-2); Hollander
(1978, p. 357, 362); e Poggioli (1968, cap. 6). A direção da mudança na moda (ou melhor, o seu motor, cuja sociologia mostrei aqui) se ajusta a
modulações estéticas menos facilmente vinculadas a impulsos sociais precisos (veja Hollander, 1978, p. 357, 360, 364-5; Latour, 1958, p. 96).
Sobre confecção, moda e industrialização, ver Hobsbawn (1962, p. 51 e caps. 2 e 9; 1969, caps. 2 e 3) ; e Dorothy Davis (1966, p. 289-92); Latour
(1958, p. 35-42); e Michael B. Miller (1981, cap. 2, principalmente p. 31-9). Sobre a “invenção” da roupa pronta para homens e progressivamente.
também para mulheres, ver Latour (1958, p. 59-62). Outro correlato foi a ascensão da imprensa popular (e da primeira geração de folhetinistas, por
exemplo, Balzac), que acharam tanto seu objeto como seus anunciantes na moda. Ver Moers (1960, p. 126-38); Latour (1958, p 79-80); Zeldin



(1977, 2:492-7); e Latour (1958, cap. 1), para os antecessores de elite. Para as questões. sócio-literárias mais amplas levantadas aqui, ver Grana
(1964, caps. 3, 4).
 
5 - A conceituação de mercadoria e de fetichismo da mercadoria usada aqui e em todo o capítulo é, em última análise, de Marx; ver "O Fetichismo
da Mercadoria e Seu Segredo" de O Capital (Karl Marx e Friedrich Engels, 1972, p. 215-25). O sentido em que uso ambos os conceitos é mais
próximo de Walter Benjamin (1973) em "Paris, a capital do século XIX" e "A Paris do Segundo Império em Baudelaire" (e o Adendo).
 
6 - Ver Miller, 1981, cap. I; Adburgham (1964, p. 1-21, 96-7); Davis (1966, p. 187-96, 289-92); Benjamin, principalmente "Paris, Capital..."
(1973, p. 1-3); e Bernard Marrey (1979, caps. 2-3). Sobre a cronologia da evolução, ver Marrey (1979, caps. 2-3); Adburgham (1964, p. 18-20,
cap. 13); Miller (1981, p. 25-7, cap. 5). Miller reivindica precedência para Au Bon Marché, sendo reputado por lVfarrey (1979, especialmente à p.
69) a por Adburgham.
 
7 - Ver Albert Wolff citado por Joanna Richardson (1967, p. 228).
 
8 - A importância histórica das duas figuras para a moda é reconhecida em Balzac (1938, p 183-4); Zeldin (1977, 2:432, 435); Laver (1948, p. 24-
5, 55); Latour (1958, p. 68, 84-90, 101-4); Prévots (1957, p. 30); Waugh (1964, p. 112); Hollander (1978, p. 228).
 
9 - Sobre Brummell, ver Willard Connely (1940, caps. 1, 5-7) ; Moers (1960, p. 45, 62) ; Waugh (1964, p. 112); Laver (1948, p. 24-5); Latour
(1958, p. 68); Hollander (19.78, p. 228); e Gronow (1964, p. 49-50). As origens do terno remontam ao White-tie-and-tails, cuja história pode ser
reconstruída em Moers (1960, p. 68, 82); Herbert Norris & Oswald Curtis (1933, v. 6, p. 13-14); Gronow (1964, p. 191); e pela novela de Edward
George Earle Lytton Bulwer, Pelham (1828), "um manual do dandismo" tanto para os ingleses como para os franceses que fizeram a combinação
final. Brummell, há muito afastado em um exílio forçado na França, parece não ter gostado da versão final e disse a um amigo ali retratado: "Meu
caro Jesse, infelizmente temo que você esteja lendo Pelham; desculpe-me, mas você se parece demais com uma pega". Ver Conney (1940, p. 45).
Sobre o papel do dândi na moda, ver nota 4 acima. Acima da ascensão social de Brummell, ver Gronow (1964, p. 49-50); Harriette Wilson (1924,
p. 47-8); Connely (1940, caps. 5-7); Moers (1960, p. 41-5, 62); Waugh (1964, p 112); Hollander (1978, p. 228); Laver (1948, p. 24-5). Sobre o
impacto de Londres no mundo da moda, ver Prévots (1957, p. 27-30, 45-50, 60-7, 82-94); Moers (1960, pp. 41-5, 68, 108-23); Margery E.
Elkington (1929, p. 172-4) e segs.; Hollander (1978, p. 176). A influência de Brummell é exemplificada por Balzac (1938), e por. Jules Barbey
d'Aurevilly (1927).
 
10 - Ver Latour (1958, p. 68); Hollander (1978, p. 228); Bell (1976, p. 225-6). Nestas análises centradas no processo de passagem do estilo
individual de um burguês para a moda aristocrática e a convenção burguesa, o uso do termo "burguês" é freqüentemente confuso e obscurece a
realidade e a importância de Brummell. Hollander (1978, p. 374-80) sugere a questão ao distinguir o momento em que o terno escuro é a insígnia
do romântico (por exemplo, em Byron) do momento em que passa a ser a insígnia do burguês respeitável e convencional. Ela mostra que os dois
momentos estão relacionados, quer dizer, a moda do tipo romântico e aristocrático é adotada pela burguesia que a ela acrescenta seus próprios
valores (como por exemplo, o preto como uma cor "sóbria"). Poggioli (1968) sugere corretamente que os dois momentos são "burgueses" de
modos diferentes: o primeiro por causa do individualismo associado à cultura burguesa (o indivíduo tem um mérito e um potencial diferentes, o tipo
de coisa celebrada pelo Romantismo) como resposta à cultura aristocrática, na qual o valor individual é designado pelo Estado. O segundo
momento, por causa dos valores convencionais associados à burguesia do século XIX, uma classe imersa nos valores aristocráticos, nos desejos de
mobilidade individual e numa ansiedade geral relativa à posição social suavizada por um estilo de vida conformista, que garantia "respeitabilidade"
por sua origem aristocrática. "Burguês" pode, portanto, ser usado tanto para designar o estilo criado pelo indivíduo romântico, como para as
mercadorias de consumo de massas nele inspiradas. Ressalto o uso nesta segunda acepção para evitar a confusão com o sentido envolvido no caso
Brummell: os valores aristocráticos e a ansiedade de conteúdo classista que parece central à moda na era burguesa (ver também Zeldin, 1977,
2:432-3; Laver, 1948, p. 188); Benjamin faz uma sugestiva conexão entre os esnobes na arte, os dândis na moda, e os ansiosos por novidades em
"Paris, Capital..." (1973, p. 5).
 
1l - Sobre as atitudes burguesas, ver Cobban (1965, v. 2, p. 218-19) e Zaldin (1977, I, cap. 1); sobre a posição social de Brummell, ver Gronow
(1964, p. 49-50); Wilson (1924, p. 47-8); Hollander (1978, p. 228). Nem mesmo Brummell era inconsciente de sua posição singular: ele não
devotou "seus talentos a um propósito mais alto" porque eu conheço a natureza humana muito bem. Eu adotei o único caminho que poderia me
levar a uma luz preeminente e separar-meda sociedade do rebanho. Se eu tivesse feito de modo diferente, você pensa que eu poderia parar no meio
do fosso da orquestra na ópera e acenar para o (Marquês de) Lorne, de um lado, e para (Lord) Villiers, de outro e vê-los vir ao meu encontro?
(Citado por Connely, 1940, p. 44-5, em itálico no original). Sobre as qualidades do homme du monde, ver Balzac (1938) e Prévots (1957, p. 67-8,
94).
 
12 - Madame Carette (1890, p. 52, 133-4, 156-7); e Harold Kurtz (1964, p. 32-3, 61, 84, 181-2) e Loliée (1907); Gronow (1964, p. 242); Vandam
(1898, p. 288-97); Latour (1958, p. 100-4).
 
13 - The Age of Worth, de Edith Saunders (1954) é informativo; mas Latour (1958, p. 59-65, 80-90, 96); e Hollander (1978, p. 352-7) são
analíticos.
 
14 - A palavra chic teve sua primeira definição neste século. Consultar Trésor de La Langue Française (1977, s.v.). Um dos clientes do costureiro



Worth certa vez definiu a palavra numa carta: "Este M. Worth é um homem muito amável e me assegura que eu tenho chio, uma palavra que você
provavelmente nunca ouviu, e que significa que eu tenho uma certa elegância pessoal" (citado por Latour, 1958, p. 120).
 
15 - Sobre o sucesso de Worth com Eugênia, veja Gronow (1964, p. 242). Sobre seu impacto na moda e o uso posterior de modelos, veja Latour
(1958, p. 59-65, 128-59); e Hollander (1978, p. 353-4); ver Brigitte Scart, L'Atelier Nadar et Ia Mode (sal.). A importância da politica industrial de
Napoleão III e dos tecidos de Lyon são dignos de nota: ver Latour (1958, p. 81, 84-5); Zeldin (1977, 21:435-6); e Kurtz (1964, p. 181-2). As
atrizes também foram importantes anteriormente como ditadoras de moda - a diferença é que a moda estava associada a elas e não a seus
costureiros, e que suas roupas eram só imitadas, e não reproduzidas em massa. A contradição entre as atrizes e o teor aristocrático da moda existe
apenas na aparência. É preciso lembrar que as atrizes fizeram sucesso nos dois períodos, representando papéis que encarnavam precisamente tais
valores. Ademais, estas mulheres faziam parte do mundo aristocrático - elas geralmente se misturavam social e sexualmente com os homens da
aristocracia. A coleção Scart mostra que tanto atrizes como aristocratas podiam ser usadas pelas casas de moda, desde que as mulheres em questão
parecessem aristocratas - a questão era da boa posição da fantasia e não do modelo. A esse respeito, ver, por exemplo, Norris & Curtis (1933, p.
16-17, 51-2, 99-104). Sobre o uso de prostitutas famosas, consultar Anne Manson (1957, p 163, 172-3); Latour (1958, p. 121-2, 124, 126).
 
16 - Sobre o palco e a prostituição, consultar Gronow (1964, pp. 102-7, 158-62); Vandam (1898, p. 128-40 e segs.); (Marie Paul Ernest Boniface
de Castellane) Marquês de Castellane (1924, p. 60-1); Norris & Curtis (1933, p. 16-17); Ian Dunlop (1979, p. 31-7, 140-51); Morand (1931, p.
185-6, 193-4). Quanto à localização, evolução e gradação da prostituição, consultar F. Carlier (1889, cap. 2, principalmente p. 133-4). As origens e
o sucesso da obra de Dumas Filho estão em Vandam (1898, p. 110-15); com uma nota sobre Alphonsine Plessis, a verdadeira Marguerite de
Gautier. Sobre a fantasmagoria das mercadorias parisienses, ver Benjamin, especialmente "Paris, Capital..." (1973, parte 3).
 
17 - A respeito das horizontais e da moda, ver Manson (1957, p. 163, 172-3); Latour (1958, p. 121-2, 124, 126); sobre as cocodettes, consultar
Gronow. (1964, p. 242); Latour (1958, p. 123).
 
18 - Ver, por exemplo, Manson (1957, p. 163-82); Richardson (1971, p. 67-75).
 
19 - Talvez o protótipo mais antigo de loja de departamentos seja a Notre Dame de Paris, fundado na metade do século no Ouvidor, progredindo
no final de 1870 para diversos departamentos que vendiam mercadoria francesa, tecidos, confecções e vestidos; ver Macedo (1952, p. 294, 297-8,
301). Registros de lojas de departamentos em 1913 não mencionam nenhuma anterior a 1870; na Lloyd (1913, p. 578-626, e segs.). A história
destas lojas, de suas sucessivas fusões e de sua arquitetura, faz referências explícitas a precedentes parisienses (ver, por exemplo, bibliografia
citada acima e as ilustrações constantes de Marrey, 1979).
 
20 - Sobre o Ouvidor e suas vitrinas, ver Macedo (1952, p. 160, 176-7, 183-6, 217-32, 46-7). Consultar a análise de Benjamin (1973) em "Paris,
Capital..." (partes 1-3), e em "Paris of the Second Empire" (p. 33-8, 50, 53-6) e seus antecessores - João do Rio (1951), sobre o impacto das
vitrinas, nas fantasias dos. transeuntes em "As mariposas do luxo". Ezequiel Martinez Estrada, sobre a Calle Florida de Buenos Aires (1971, p.
245-53). O termo "interiorização" foi extraído da discussão de Benjamin sobre as galerias comerciais de Paris e o intérieur que inclui a
transformação de um espaço público em privado, no qual as pessoas se perdem entre as mercadorias, numa exploração prazerosa e sem rumo.
("Paris, of the Second Empire", 1973, p. 50, 54-5).
 
21 - Lloyd (1913) e Macedo (1952). Visitantes europeus notaram os preços relativamente elevados, como, por exemplo, Binzer (1980, p. 61, 72 );
Montet (1890?, p. 72-4).
 
22 - Sobre a perseguição carioca da moda européia, ver Francisco Pereira Passos, Rio, para L. R. de Oliveira, Paris, 4 de junho de 1875 (DPP não
class: cop. 6, p. 10, 364); e 13 de novembro de 1875 (DPP não class.: 6, p. 155); C. Nabuco (1973, p. 6-7); de La Rocque (1977, p. 111-12);
Gustavo Aimard, em Afonso de Taunay (1947, p. 142); Binzer (1980, p. 42); Macedo (1952, p. 183, 186, 246); João do Rio, "Cinematographo"
(1908, p. 1); e "Rua do Ouvidor" (1898, p. 3); Adam" (1914, p. 22-3); Joseph Burnichon, S. J. (1910, p. 127-8); França (1878, p. 3-4, 128-30);
Burk & Staples (1884, p. 64); Moraes Filho (1904, p. 249, 258-61); Costa (1958, 1:81, 195-6); Wright (1901, p. 439-40) ; Wanderley Pinho
(1970). Sobre Figueiredo Pimentel, ver capítulo 4.3; e por exemplo "Binóculo", Gazeta de Notícias, 6 de julho de 1908, ou 27 de agosto de 1914,
p. 3.
 
23 - Sobre Dom Pedro e as caixeiras, ver por exemplo, Mello Moraes (1904, p. 250-1) ; a impaciência de Pereira Passos com essas mulheres é
citada em Athayde (sal., p. 50-1). A melhor fonte sobre a prostituição carioca é Pires de Almeida que deve ter concorrido com Carlier (1889); ver
Dr. (José Ricardo) Pirres de Almeida (1906, p. 48-9, 73). O Alcazar, que sem dúvida tirou seu nome do café cantante de Paris (ver Dunlop, 1979,
p. 151) aparentemente revolucionou o clima moral do Rio por razões discutidas abaixo - ver Macedo (1952, p. 258-9); Mattoso (1916, p. 271-3);
Mello Moraes (1904, p. 284-5); Aimard em Taunay (1947, p. 149-50); França (1878, p. 186); Costa (1958, v. I, p. 203, 208); Expilly (1935, p.
146-7); Taunay (1948, p. 125-8). A suposição generalizada sobre as atrizes, inclusive as estrelas da ópera, está implícita nas memórias de nosso
velho amigo Albino José Barbosa de Oliveira, que relatou suas reputações (1943, p. 227, 243).
 
24 - Mattoso (1916, p. 286-7, 333-5); Lomonaco, Taunay (1947, p. 212); João do Rio (1910), "História de gente alegre".
 
25 - Cobban (1965, v. 2, p. 219) ; cf. Zeldin (1977, 1: cap. 1).



 
26 - Amado (1956, p. 20-1) indica uma transferência por volta de 1910. Sobre a Avenida, ver cap. 1, p. 10.
 
27 - Ver capítulo 4.5.
 
28 - O difícil é não achar a Rua do Ouvidor nas fontes primárias. Ver, por exemplo, Mello Moraes, "Rua do Ouvidor" (1904); Aimard, em Taunay
(1947, p. 147); Lomonaco em Taunay (1947, p. 206-7); Binzer (1980, p. 60-1); França (1878, p. 3-6); Maul (1967, p. 127-9, 173-4); Costa (1958,
p. 191-3, 200-1); Latteux (1910, p. 130-3); Andrews (1889, p. 32-4); Burnichon (1910, p. 127-8); Leclerc (1890, p. 56-7); Rancourt (1901, p. 58-
9); Wright (1901, p. 105-6); Humphrey (1900, p 45-6); Quesada (1907, v. 1, p. 182); Costa (1958, v. 1, cap. 2, 3; v. 4; caps. 23-4). Os mais úteis
são Mello Moraes e Macedo.
 
29 - Ver, por exemplo, Prévost (1957, p. 61-5, 67-8, 90, 94); Elkington (1929, p. 95-8, 193-4); Moers (1960, p. 41, 60, 109-10, 116-20);
Richardson (1971, capa 6).
 
30 - Costa (1958, v. 1, .p. 198-9); ver também Costa (1958, v. 1, p. 199-3), sobre o contraste entre a rua do Ouvidor e adjacências. "Cabrocha"
deriva do português cabra e se refere às mulatas; "Capoeira" é o nome de uma arte marcial afro-brasileira. O termo designa também os valentões
de rua que a praticam. Ver, por exemplo, Lomonaco, em Taunay (1947, p. 213). Saúde e Saco do Alferes eram bairros tradicionais da classe pobre;
cf. cap. 1.11. Sobre o conflito com o Rio afro-brasileiro, ver também, Needell, "Revolta contra a Vacina".
 
31 - Mattoso (1916, p. 285-?); cf. Richardson (1971); e Morand (1931).
 
32 - Citado por Levi (1977, p. 143).
 
33 - Ver Waugh (1964); Norris & Curtis (1933); James Laver (1969); e Alison Gernsheim (1963).
 
34 - Ver Norris & Curtis (1933); Hollander (1978) ; Latour (1958) ; Laver (1969) e Gernaheirn (1963)
 
35 - A. L. Kroeber (1919, p. 253-4). Kroeber baseou seu sistema numa medida do queixo ao chão, e chegou a uma proporção que variava de 7 a
9% no diâmetro da cintura nesse período. Estas descobertas se originaram no estudo de fotos de moda. A medida do queixo ao chão foi tomada
numa tentativa de deixar os penteados de fora dos cálculos. As toilettes examinadas eram trajes de noite. Norris & Curtis relatam (1933, p. 44, 65)
que nas décadas de 1820 e 1830 alguns homens usavam espartilhos, também, para se pôr na linha da moda.
 
36 - Ver Gemsheim (1963, p. 45); Worth recebe o crédito por ter lançado a crinolina em sua forma definitiva (ver Latour, 1958, p. 88).
 
37 - Figueiredo Pimentel, "Binóculo" (1908, p. 3). Uma pesquisa realizada no inverno de 1884 revelou uma mínima de 8°C e uma máxima de
30°C. Usualmente a temperatura varia entre 10°C e poucos graus (à noite) e 20°C e poucos graus. Ver Dent (1886, p. 341-4), cujas leituras
resultam de mínimas tomadas em Botafogo e máximas no Morro do Castelo. Tanto o morro como Botafogo se beneficiavam da brisa marinha, o
que não acontecia com a cidade velha.
 
38 - Leclerc (1890, p. 54-5 ). Ver Lomonaco, em Taunay (1947, p. 243).
 
39 - F. P. Passos ao Visconde de Mauá, Rio, 10 de janeiro de 1876 (DPP n. class, cop. 6, p. 93).
 
40 - Ver João do Rio, "Cinematographo" (1908, p. 1) ; von Binzer (1980, p. 61, 72) ; e Montet ( c. 1820?, p. 72-4).
 
41 - Figueiredo Pimentel, "Binóculo" (1914, p. 5).
 
42 - Ver capítulo 4.3.
 
43 - Costa (1957, v. 1, p. 74-7); ver também França (1878, p. 22, 221-4); Amado (1958, p. 23-4); Costa (1958, v. 1, p. 196-7). As mulheres faziam
um desfile de elegância ritual a cada dia, na Rua do Ouvidor no final do século; veja Costa (1958, v. 1, p. 200-1) e a coluna regular "Rua do
Ouvidor" em Rua do Ouvidor. Lomonaco, em Tauna3· (1947, p. 213), atacava a audiência deste desfile "a indiscreta e impertinente multidão que
parece inebriada e estática ao contemplar o desfile desses manequins vivos". Ver ainda a multidão que Latour cita (1958, p. 124) aplaudindo a volta
das bem vestidas horizontais de Longchamps ou do Bois.
 
44 - Ver Freyre (1971, p. 279, 323-5, 335-6, 394-5, 455-6); Pires de Almeida (1906, p. 46, 51, 54, 64-5, 66, 69-70, 74-5); e Expilly (1935, p. 142-
3, 144-5, 147-8, 416-17).
 
45 - Pires de Almeida (1906, p. 48, 50). Almeida nos diz que elas "viam na prostituição pública um meio rápido e fácil de adquirir dinheiro e
talvez até fortuna". O moralista parece um pouco otimista.



 
46 - Assumo aqui que Pedro I não era o único homem da elite a freqüentar a Rua do Ouvidor. Ver Mello Moraes (1904, p. 250-1).
 
47 - Raquel, um grande nome no teatro francês, era notória por sua vida amorosa mercenária. (Ver Gronow, 1964, p. 161-2). Blanche d'Antigny,
não sabia realmente representar e só usava o palco para aparecer vestida apenas o suficiente para atrair uma boa clientela; ver Richardson (1967,
cap. 1).
 
48 - Pires de Almeida (1906, p. 50-3, 56); Corbin (1978, p. 412-23).
 
49 - Pires de Almeida (1906, p. 48-9, 56 ); Amado (1956, p. 21-3); entrevistas com Américo Jacobina Lacombe; Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1980; com Alceu Annoroso Lima, Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1980 e com Paulo Braga de Menezes, Rio de Janeiro, 4 de julho de 1980.
 
50 - Pires de Almeida (1906, p. 56); Corbin (1978, p. 413, 417-19, 421 e nota 134). Talvez o termo popular carioca "cáften", venha do tradicional
caftan usado pelos judeus da Europa do Leste. Corbin, p. 413, mostrou o papel das ondas anti-semitas no êxodo dos judeus da Europa do Leste.
Sobre a colônia judaica no Rio e a prostituição, ver João do Rio (1904, p. 169-74). A variante argentina está em Francis Korn, et. al. (1974).
 
51 - Relatórios de 1889-1906 especificam que as francesas: "são sempre muito valorizadas e ganham o dobro ou o triplo do que as outras
mulheres". (Corbin, 1978, p. 423).
 
52 - Lomonaco, in Taunay (1947, p. 212); Amado (1956, p. 21-3; 1960, p. 25); Macedo (1952, p. 210-11, 258, 255-7); Mattoso (1916, p. 271-3,
285-7); França (1878, p. 153, 186); Costa (1958, v. 1, p. 203-4; 1957, v. 3; p. 605-7 e segs.); Mello Moraes (1904, 284-5); Pires de Almeida
(1906, p. 71-2, 88); Lamoureux (1887, p. 141-2); do Rio, "Gente Alegre"; entrevista com Jacobina Lacombe, Amoroso Lima e Braga de Menezes.
 
53 - Gronow (1964, p. 242 ); Latour (1958, p. 123) já foram citados. Sobre o último período consultar os três primeiros volumes de Proust (1978),
Painter (1978) e Morand (1931).
 
54 - "Indicações Úteis". Rua do Ouvidor, 25 de junho de 1898, p. 3.
 
55 - Pires de Almeida (1906, p. 70-1) e, especialmente, Mello Moraes (1904, p. 312-15). Ver, por exemplo, Peixoto (1911, p. 459-61); João do Rio
(1910, p. 183-4, 185); Costa (1957, v. 2, p. 350-3).
 
56 - Boldini (1842-1931), um italiano, mudou-se em 1871 para Paris onde se tornou muito conhecido na sociedade e conviveu com pintores da
moda como Jacques-Emile Blanche. Boldini ficou conhecido como um retratista de figuras da sociedade e das belas mulheres do palco e do demi-
monde.
 
57 - Hollander (1978, cap. 2 e 3) faz uma observação útil no que diz respeito à arte erótica e às roupas. Ela cria uma oposição entre nakedness uma
afirmação pictórica de que uma mulher real tirou suas roupas, e nudity, como um ideal, tal como no nu grego. Esta oposição se aplica às pinturas de
Boldini a que me referi.
 
58 - (Giovanni) Boldini (1970). Ver, por exemplo, p. 99, n. 107; p. 100, n. 120; p. 101, n. 129; p. 104, n. 166; p. 108, n. 218-20; p. 124, n. 449; p.
126, n. 488; p. 129, n. 530a, 530b, 532; p. 130, n. 546a, 546b, bis 547a, bis 547b, 548.
 
59 - Boldini (1970), por exemplo, figura 27, "Ritratto de Emiliana Concha de Ossa", figura 33, "Ritratto della Contessa de Leusse".
 
60 - Boldini (1970), por exemplo, fig. 45, L'espagnole del Moulin Rouge; p. 115, n. 325a, 325b (Cléo de Mérode, a dançarina famosa e conhecida
sereia, amante de homens famosos); p. 120, n. 390, "Ritratto de Mme. Marthe Regnier" (a célebre atriz, amante de Gabriele d'Annunzio).
 
61 - Um exemplo interessante são os cartões postais muito colecionados no Rio em 1900 - muitos continham ilustrações das mais célebres atrizes e
cocottes francesas - Sarah Bernhardt, Cléo de Mérode, La Belle Otero, et. al. (ver Costa, 1957, v. 4, p. 715-17; e as notas sobre as coleções em Rua
do Ouvidor deste período).
 
62 - Mattoso (1916, p. 272-3). Observem que paio figurativamente um bobo tolerante, literalmente se refere a uma lingüiça de porco -- talvez uma
alusão de mau gosto.
 
63 - Este é um argumento. de Freyre (ver 1970, p. 57-9); minhas entrevistas com Jacobina Lacombe, Braga de Menezes e Amoroso Lima, bem
como com Luis Carlos de Paranaguá (Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1980), tendem a confirmar o argumento, ainda que Jacobina Lacombe ache
que Freyre estava exagerando.
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