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RE, UMO
NI"IC artigo, discuto diferentes formas que historiadores, críticos literários e literatos utilizam
",11,1 adentrar os meandros de duas metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo.
( hurno atenção para os caminhos que seguem e para as singularidades dos olhares e imagens
.1,1\ cidades com que nos deparamos ao ler Madame Pomrnery, de Hilário Tácito, Cidade
, i-hril, de Sidney Chalhoub, e João do Rio - vielas do vício, ruas da graça, de Renato
( m deiro Gomes, e como o diálogo com a crítica literária e a literatura podem abrir novas

1'l'l~pectivas para os historiadores.

l'rl.rvras-chave: Cidade - História - Literatura

ÂIISTRACT

,'hi, article discusses methodologies that historians, literary critics and wrirers use to get
11110lhe heart of two Brazilian cities: Rio de Janeiro and São Paulo. Ir calls special atrention
111lhe paths followed and the specificity of images and gazes presented by Hilário Tãciros's
Mrdame Pornmery, Sidney Chalhoub's Cidade Febril, and Renatos Cordeiro Gomes's João
.1'1 Rio - vielas do vício, ruas da graça. The article is also a proposal for a closer dialogue

lurwcen history, literary criticisrn and literature.

, I'yword: Cities - Hisrory - Literature

Uma conversa sobre a cidade pode começar de muitas formas:
uroxtrando fotografias sobre suas ruas, moradores, transeuntes, carros, casas;
11'111'morando histórias vividas em tempos idos, ou no dia-a-dia; consultando
I'loj 'tos de reformas urbanas efetivados ou não; lendo escritos de literatos,
uu-morialistas, historiadores, críticos literários etc. Por onde entrarmos na
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cidade, é importante estar preparado para ver múltiplas cidades, ou múltiplas
visões da cidade, o que significa a existência de múltiplos olhares sobre a
cidade",

Organizei este texto com as seguintes intenções: a) comentar três visões
da cidade, presentes nas obras João do Rio. Vielas do vício, ruas da graça, de
Renato Cordeiro Gomes, Cidade febril, de Sidney Chalhoub, e Madame
Pommery, de Hilário Tácito": b) analisar como duas cidades (São Paulo e Rio
de Janeiro) aparecem nessas obras ou como os seus habitantes e moradores
são representados pelos autores das referidas obras.

Indagações que podem ser colocadas pelo leitor: como e por que
aproximar obras tão diversas, escritas a partir de perspectivas tão diferentes?
Afinal de contas, temos uma obra de ficção, Madame Pommery, outra de
caráter mais biográfico, João do Rio e, finalmente; Cidade febril, obra
explicitamente comprometida com a social history?

As respostas a essas indagações estão, em certo sentido, contidas
nas próprias perguntas, pois interessa-me especialmente compreender as
diferentes formas como as cidades aparecem ou são constituídas em diferentes
discursos (este foi um aspecto fundamental na escolha das três obras). Penso
captar a diversidade de olhares sobre a cidade, extraindo dessas experiências
e imagens construídas os aspectos mais recorrentes em cada uma delas. Por
que os autores privilegiam diferentes dimensões ao se voltarem para o estudo
da cidade ou ao imaginarem a mesma?

Interessa ainda - e isro é um exercício de dimensão também
metodológica - dialogar com leituras outras que não as da nossa disciplina.
A idéia é ampliar o olhar do historiador com diálogos com a literatura e
com a crítica literária, pois acho que, com isto, temos novos desafios a
enfrentar e muito a ganhar. Considero que nossa disciplina deve ter uma
maior preocupação com o público leitor, procurando ampliá-lo para além
dos frágeis (ou não?) muros da universidade; numa empreitada como esta
podemos ganhar muito com as experiências/olhares de literatos e ficcionistas.
Vejamos o resultado do empreendimento.

A cidade do Rio de Janeiro em João do Rio - vielas do vício, ruas da graça

O texto de Renato Cordeiro Gomes tem inúmeros aspectos com os
quais pode-se encetar um diálogo. Interessam-me as imagens que constrói da
cidade e do seu duplo - João do Rio-, que é a inspiração da e para sua construção.

A leitura que farei dessa obra e das outras que a seguirão terá como
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fio condutor a percepção de que é sempre isto que literatos e cientistas
sociais fazem de uma forma geral, ou seja, construir objetos, imagens,
interpretações a partir de suas incursões, criações e investigações sobre
diferentes temas). Sou daqueles cépticos com intenções ou pregações que
pretendem fazer mais do que isto, muito embora reconheça que estas
construções sejam feitas através de caminhos e parârnetros diversos, o que
as torna também diversas, ou seja, são diferentes e, em determinados
momentos e ambientes, umas podem cativar os seus leitores mais do que
outras, tornando-as, para este público, mais "verdadeiras" ou "completas".
Ao mesmo tempo, não desconheço que as preferências a que aludi surgem
no seio de embates e conflitos, já que noções como "verdade" e o que é
considerado "completo" em um trabalho acadêmico, por exemplo, não são
naturais e sim construídas social e culturalmente.

O trabalho de Renato C. Gomes é uma dessas produções recentes,
no Brasil, informadas por percepções que se colocam na fronteira do debate
entre moderno e pós-moderno". Percebe-se isto logo de entrada, quando, em
"Nota prévia", diferencia sua obra das biografias clássicas, chamando atenção
para a forma peculiar com que vai lidar com o personagem central ou os
p 'rsonagens centrais, João e a cidade que carrega o nome, o Rio, João do Rio.

Neste ensaio trabalha-se com recorres, experimenração, privilegiando cerras
doses, para chegar a um retrato fracionário, que deixa cerras zonas de sombra,
de silêncio pois não se opta pela roralidade. O aspecto lacunar é estratégia de
leitura. O perfil possível, escolha entre a multiplicidade, necessita, porém, de
um pano de fundo: a cidade do Rio de Janeiro, que muitas vezes ganha outra
dimensão e ocupa o centro da cena; a cidade, assim, também é elemento
fundamental para a construção de um retrato em mosaico. Do Rio, nome
que junra João e a cidade: perfis que se imbricam".

É exatamente em torno de um ponto de junção entre João e o Rio
'1111' vamos ver os lances principais na construção de imagens da cidade, Rio de
l.uu-iro, e de João, Paulo Barrete" . O autor utiliza-se da obra de João do Rio
11.11,1 traçar um perfil da cidade nas primeiras décadas do século XX, ao mesmo
1111'Il() .rn que traça um perfil do próprio João do Rio que, segundo Gomes,
I c onstruiu pela escrita ao engendrar o enredo de suas próprias experiências

111 c 10J1a is.

Em verdade, essa é a lógica da construção do Rio e de João no ensaio
I, I cnato Cordeiro Gomes, ou seja, vai aparecer com as diversas imagens
"1',1 I idas pela obra de um cronista profissional em que se tornou Paulo

1\IllclO, vulgo João do Rio. Mas a lógica do que é anunciado no capítulo de
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abe~tura aparecerá mais complexamente no decorr .
capítulos seguintes. er dos dezesseis pequenos

. Ao folhearmos rápida e gostosamente as á . -
do RIO, algumas pistas e trilh I p glnas que compoem João

d
as nos evam para o d .
eu à obra, ou que s deri enre o rnaror que Gomes

. e po ena considerar com -
movido por suas convicçõ . _ . o construçao do autor, que,

es e palxoes, terminou d d R'
aspectos e imagens bastante sin I Vi . ano o ao 10 e a João
minha compreensão. gu ares. epmos como ISto é feito, segundo

Minha hipótese, que adianto ara I' ,
para a construção de imagens de JOã: e d: e~tor: e ~u~. o pano de fundo
contradição, ambigüidad É . RIO e a idéia de duplicidade,

e. esta a Imagem q G
absorva de João do Rio d b ue ornes quer que o leitor

e a sua o ra, ambos dos nelas vi . .
prazeres que a vida nos of . b marça os pe as vicissitudes e

. rerece, am os marcad I" , .
vielas e ruas que compõem a cid d os ~e os VICIOSe graças" das

ajudou ambiguamente a construir ~r:v~o~ onde C1rcul~u João do Rio, que
suas crônicas Quadros . . os quadros e Imagens presentes em

. e Imagens repito d I
ótica de Gomes só pod ' f ' marca os pe a contradição e na

, emos capturar rag di'múltiplo. mentos e a go que é essencialmente

Rio que não é Rio: imagens. Vício e ra a ame
beleza. o seu próprio Rio d h' g, ? . aça e promessas. horror e

. mar e IStonas C I
Barrero, aliás João do Rio . i b f: • up a ma encantadora Paulo

• Ira uscar azendo s d I"
o arguto observador dos salô I' -.e escravo e Irante da rua. ou
inscrição de sua letra. es e eganres, para transfigurar a sua cidade com a

Ou, em outra passagem, eem que retorça a idéia de multiplicidade,

O Rio de Janeiro e João do Rio: rostos ue se
artificial e construída dA' b . _ movem. Um se recorta na cena
. di . o outro. rn os sao rnúltipl A fi
m ivisfveis mostram se c . ,. 7 os. s Iguras unas, _ rraClonartas. J

Mas a idéia de multiplicidade vez "
pelo papel que tem no enred O I por. o~tra e traída pelo enredo ou

R
O. exemp o mais ,.,

enato C. Gomes expõ I . . sintornanco e a forma como
e . e para o ertor a posição d J - d R'

rerormas e mudanças .. e oao o 10 diante das
vertiginosas por .

século XX. Somos info d q.ue ?assava a Cidade, no início do
rma os, em um primeiro da cosi

que João do Rio assumiu di d d . _ momento, a posição crítica
id iante a ernolição d .

CI ade, como o mercado d . . . e espaços Simbólicos da
, e o seu cetrcismo diant d d .

nome do progresso e d . T _ e e mu anças feitas em
a CIVI izaçao, que terminaram por destruir o que

I' .rsna de característico, local, pitoresco, uprco, eXOtlCO, na cidade,
11.\nsformando o que a singularizava e diferenciava em lugar comum, presente
('111todas as cidades modernas: "uma cidade moderna é como todas as cidades

1l10dernas"R.
A esta posição de João do Rio diante do discurso do progresso e da

t ivilização, posição reforçada por Gomes com a citação de trechos de uma das
Tônicas de João do Rio, segue-se um conjunto de argumentos de Gomes,
em que, inspirado em diversos outros autores, denuncia o caráter artificial e
mimético da reforma urbana do Rio (um espelho de Paris); a dimensão
burguesa do discurso do progresso que justificava as vertiginosas mudanças
nas feições tradicional e colonial da cidade; o caráter excludente e autoritário
da modernização então efetivada, principalmente devido aos transtornos
causados às camadas mais desfavorecidas, que foram literalmente varridas

do centro da cidade (p. 12-19).
Renato C. Gomes lança mão, inclusive, de conhecido trecho de

Literatura como missáo, de Nicolau Sevcenko, para sintetizar e reforçar o que
poderíamos considerar sua posição mais geral sobre o processo em curso,
no Rio de Janeiro, nos tempos de João do Rio (p. 16), e reforça, em seguida,
com rápidos toques e pinceladas de história socia\' vendo, na reforma
empreendida por Pereira Passos. uma tentativa de destruir as tradições, hábitos
e costumes ligados pela memória à sociedade tradicional (p. 31-34), idéia

que é enfatizada pela citação de um trecho de Margarida de Souza Neves,
que vê "a luta para preservar esta cultura, bem como pelos espaços do centro

da cidade (como] uma luta social" (p. 33-34).
Só que, apenas ao final do segundo item em que explicita uma visão

bastante crítica diante do empreendimento da modernização da capital federal,
é que vamos perceber, de forma um tanto sutil, que o noSSO João do Rio,
longe de ser um ferrenho adversário desse processo (como parece querer
Gomes), tem uma "inequívoca simpatia pela remodelação do Rio", como
afirma Renato C. Gomes inspirado em Sussekind (p. 37). Mas essa confissão
não é assim tão explícita e direta como o trecho citado anteriormente sugere.

Ela aparece eivada de sutis subterfúgios.

Com um pé lá e outro cá, a prática escritura\ de Paulo Barrero acaba por
denegar o purismo e faz-se "dobradiça". ocupando um entre-lugar. para usar
os conceitos de Silviano Santiago. assumindo o paradoxo e a contradição.

E arremata, entremeando seus comentários com citação de Flora

Sussekind,
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~om isto, João do Rio demonstra, "sem nostalgia monarquista, sua inequívoca
slmpatl~ pela remodelação do Rio, para ele inevitável, ao lado de compulsivo
memonallsta, recompondo vistas antigas em meio aos marcos da reforma
urbana e percebendo a própria capital e o próprio tempo em que vive já como
quase relfquia? .

~?m, aqui farei uma rápida parada para questionar o que acho
problemanco, nas complexas construções de Renato C. Gomes, ao mostrar!
construir im~gem de seu (s) personagem (ens), ou seja, mostrá-Io (s) ao público
da forma mais paradoxal e "dobradiça" possível.

, Esta coloca.ção realmente. me deixa em apuros, pois é sempre isto
qu.e nos sempre desejamos: que o cientista social e o historiador, em particular,
~elxas~em de lado os modelos fáceis e simples e procurassem extrair, de suas
investigações, a complexidade dos significados da vida social e cultural do
passado (mesmo que não haja um consenso com relação a esta última
afirmativa), dramatizando, o máximo possível, os intrincados caminhos redes
e teias em que esses significados são tecidos e construídos. Afinal, 'o que
podemos querer além disto?

Na verdade, compartilho, em grande parte, do exercício de Gomes,
acho que a perspectiva literária ou do ponto de vista da crítica literária com
que abo.rd~ a.obra de ~oão do Rio, é um caminho fértil para o diálogo com a
nossa disciplina, por ISSO me aventurei neste exercício. Mas isto não pode
ser tudo .e, como aprendemos no exercício da profissão, há que se
problematlZar qualquer obra para poder-se ir adiante.

O problema que considero crucial, no trabalho de Gomes é como
já adiantei, uma sutil tendência em aproximar João do Rio, forçad~m'ente, a
uma concepção de história ou das ciências humanas esposada pelo autor
(Renato C. Gomes), ou seja, uma concepção de mundo que condena e critica
o processo de transformação das cidades modernas, vendo-o como autoritário
e excludente. Isto t~r~ina levando Gomes a fazer um malabarismo em que
seu ~ersonagem ~rln~lpal, João do Rio, aparece de forma ambígua, como
algue~ que era srmpanco às reformas, mas que não as via com o júbilo de
um Brlac, senão com um certo tom de ceticismo. f como se Gomes quisesse
mostrar, com a recuperação da ambígua trajetória de João do Rio, que a
o~r~ deste tem uma dimensão social que precisa ser compreendida por seus
CntIC~S,que. parecem superestimar o seu lado de conformação e aproximação
das elites cariocas, portanto, sua complacência para com a reforma antipopular
de Perei ra Passos.

Recuperarei um pouco o debate nos termos em que o coloca Renato
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, "C. Gomes. No capítulo intitulado "Eu-próprio, o outro: os nomes-mascaras,
em que tenta mostrar biograficamente como João do Rio, em nome da
cidade, procurou desdobrar-se em outros nomes (utilizava-se de pseudônimos
em suas crônicas), para captar a multiplicidade de seus aspectos físicos e
culturais (p. 39). .. .

a seqüência de sua exposição, Gomes vai dar um SignificatiVO
destaque para o caráter de cronista profissional de João do Rio, que teria
revolucionado o jornalismo carioca, adotando a reportagem, o inquérito e a
entrevista, buscando as notícias onde elas estivessem, fosse "nos terreiros de
macumba, nos morros, nas ruas, nos meios políticos e nos salões" (p. 40).
Mas, após estas loas ao cronista, Gomes, no seu melhor estilo, vai explicitar,
com a citação de um trecho de um crítico, as ambigüidades e vicissitudes do
seu personagem.

Segundo o testemunho de Gilberto Amado, "quando o jornalista foi aceito
pela elite, teve início lima Segunda fase em sua escrita, na qual a exploração e
a crítica do bizarro. do insólito e dos aspectos miseráveis da sociedade carioca
moderna perderam terreno para a celebração do "alto mundo". Ele não mais
excitava a sociedade com experiências vicárias da modernidade; em vez disto,
passou a alimenrar o narcisismo do "alto mundo" com mexericos, reflexões
elegantes, comentários de moda e diuertissements picantes!" .

a seqüência do capítulo, Renato Gomes vai utilizar sua pena para
justificar esta mudança de atitude de João do Rio, após chegar ou se aproximar
do "alto do mundo", mostrando, por um lado, que, passado o tempo do
mecenato, o escritor, para vender sua mercadoria, tem que se submeter às
leis do mercado; mas, por outro lado, João do Rio não vai a debacle total
diante de tão perigoso inimigo e, na boca de seus personagens, satiriza os
princípios liberais (p. 40-41). Nas páginas seguintes do cap.ítulo, de~ica-se a
reconstituir aspectos da trajetória profissional de João do Rio e as mil e uma
máscaras/pseudônimos em que se transforma para captar a rnultiplicidade,
que é a cidade do Rio.

Posso continuar os comentários adentrando os dois capítulos seguintes,
"A alma das ruas e as figurações da miséria" e "Frfvola-ciry", pois é nestes
capítulos, duplos, paradoxais, que Renato Cordeiro vai estender mais longe os
seus tentáculos, em busca de um João do Rio aceitável por todos, quase
unanimidade, que, como o próprio autor informará no último capítulo
("Cronologia"), desceu à cidade dos mortos "acompanhado por cerca de cem
mil pessoas, entre escritores, jornalistas, artistas e o povo em geral" (p. J 22).



Os dois capítulos acima referidos são marcados pelo seu duplo,
pelo seu oposto, ou seja, tanto em "A alma das ruas" como em "Frívola-
city", vamos encontrar construções ambíguas, um João do Rio "dobradiço",
que não adere a nenhum ideal monolítico que o afaste do seu duplo, uma
enguia a se esquivar dos compromissos que tirassem a liberdade do artista/
literato criar, produzir, livre de peias ideológicas e políticas, Por isso, quando
o vemos mais próximo dos populares e da sua cultura, em sua atividade de
flâneur pelas ruas e submundos cariocas, como, por exemplo, em suas crônicas
sobre "as religiões do Rio", em que tenta chamar a atenção para a diversidade
religiosa que a cidade-capital federal comporta, imediatamente somos
informados por Renato Gomes de que, "", já dimensionado no repórter
atrelado ao mercado de trabalho, o flâneur permanece como comentador
distanciado, que não se identifica com as camadas populares que observa e
cujos tipos entrevista" (p. 71),

Há outro momento de "A alma das ruas", em que João do Rio vai
ser seguido, através de três reportagens em que denuncia a miséria humana,
chamando atenção do "alto mundo" para as agruras, dificuldades e vicissitudes
em que vivem os anônimos mantenedores/sustentáculos da sociedade, mas
ficamos sabendo, de antemão, que essa preocupação com o "entulho humano"
e a "pobre gente" é fruto da pena de um "radical de ocasião", adjetivo sapecado
por Antônio Cândido e incorporado por Renato Gomes, na construção
ziguezagueante de um João do Rio múltiplo e fragmentário como a cidade,

Não me furtarei, entretanto, em abrir um rápido parêntese para
chamar a atenção do leitor para uma faceta pouco explorada do multifacetado
personagem, Em duas passagens reproduzi das por Renato Gomes, pegamos
João em "defesa" da "pobre gente", utilizando argumentos caros a uma
tradição já sabidamente autoritária à direita e à esquerda de nossas elites,
participando alegremente da construção de um mito, até os nossos dias,
acionado em ocasiões propícias aos poderosos de plantão, Refiro-me às
duas passagens em que a "pobre gente" aparece em denúncias à marginalização
a que era submetida, como sendo "incapazes de ter idéias", ou, mais
eufernisticarnente, "com idéias talvez", Esta postura ambígua de a imprensa
denunciar as agruras dos pobres, ao mesmo tempo em que os empurra, cada
vez mais, para a vala comum dos marginais/marginalizados, faz-se presente
também nos dias correntes, mostrando quão tem sido eficaz na criação de
estereótipos que contribuem para manter certas parcelas da sociedade
segregadas II ,

Podemos, agora, construir uma ponte entre "As almas das ruas" e
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"Frívola-cicy", lançando mão de um comentário do próprio Renato Gomes,

no crepúsculo de "As almas",

" I - à miséria da "ourra cidade",
Sem invalidar uma aritude de denunCia em ~e açao... hic" à maneira de

e ôde observar como repónerljlaneur, e como gente c IC ,
qu P d I O W'llde e Jean Lorrain, ou como jornalisra que represenra
seu mo e os scar d R' d J '
" d ficção que João do Rio visira esse outro lado o 10 e aneiro,
no rearro a ,

id 'fi 12com o qual não se I enu rca '

I d d "A I "chegamos
E "F' I ciry" o duplo ou o outrO a o e s a mas ,m nvo a- , id 'c O, J - do Rio parece I entlrlcar-se,

aos locais e ambientes com os quals oao G "P I-mall Rio" livro que
itinerário desse capítulo é, segundo R~natO omes~ h:mônima d~ "O Paiz",
recolhe crônicas mundanas, antes pub!lcadas na seçao ndo vêem-se
Nas páginas seguintes do capítulo/item que estamos come~ta, 'arte do

desfilar
d
, ai: ~pós ala'd~~d~: ~i!r~:dJe:n~~r:,p~:;n;::sq~~caa;::~nfciais do

bloco o a to mun b re ostentando o
, 10 XX - e eles estão em diversos lugares, em ora s:,mp bre"

secu ,,' de vi gente po remesmo perfil snob e poucos sejam VlSlvelSon e Vive a '

, d avenida, de osrenração e brilho,
O regisrro daquela armoste~a , a radáveis da miséria, a
grandiloqüenre como a ópera" elimma 05_ aspecws des~g D Ni~ola de Tefé, a

idade-invisível, e espraia pelos salões, como os e '
outra c livro é dedicado, ou os de Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa, de
quem o Gomensoro, rerrarado como feiras de nOVidades, bazar o
os ~e M~e, d correnre de opiniões da futilidade carioca; espraia pelos
exonsmo, uga~ a , _ o o Club dos Diários, o Jokey Club, com
cenrros de elegan~a e rra?lç~~~:~ o cerclé fermé mais elegante e ilustre do
seu chá-rango, o u~omove - , do Bowfa o e do Flamengo, onde a
Brasil; espraia rambem para os camPdos g c r ba\l esporte ainda

b I d I ância se iverte com o roo - ,.
escol da e eza e a e ega ' I mundano à saúde, ao atletismo;

, , ' 'ca para notar o ap auso
answ,crar,lc~ na ei

o
h' a do chá na Cavé e Laliet, hora especial em que as

espraia am a, pe a or , e o inrernacionalismo dos costumes
belezas se acentuam ainda mais, em qu d J é Anrônio JOSé)'3,
aquece de uma quase sinceridade urbana (palavras e os

N se üência, vemos ainda desfilar dois tipos comuns entre a elit~
a ,q , u» vem carioca" e o "snob", que eram habitues

masculina carioca da epoca. ~ )Od ' N iltirna cena deste ato, Renato
dos mui elegantes lugares aCima escnros. a u , da da

, duo que é a marca registra
Gomes nos brinda, mais uma vez, com o I' ' e

, d rce ção Reconhece o tom Igelro
obr~ ~: ~'~~~_~:IlR~~~..:e:~:e~ dSuu~:;ent~, é ~ obra mais criticada e m~l~os
conhecida de João do Rio, Cedendo, ao final ao seu encanto, rarn em
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resultado do seu duplo sentido "acabou cum '
como memória coleti de prindo o que ele queria: ficar

que é, ao menos até o~~eq~~nh~c~maen~a ~m tempo da sociedade carioca",
a prova da eficácia de qu J _ J 'Ri v rsao que ,chegou até os nossos dias e

e oao o o a construiu para si próp , fl
com os seus escritos sobre a cidade dual, partida, múltipla, no, ao anar

Paulo Barrero, aliás João do Rio d J 'Cd d ~" ' - e aneiro, trazendo no nome o nome da
I a e, 01 as vezes radical sem deixar de s h' C

perambulou pelas vielas dos vícios' como :;o~i::~ nom~ repórter andarilho,
ruas da graça, Disperso em seus du~los, multi licou_:~:~~o, passeava pelas
ver as faceras também múlti I d ,P , ornes falsos para
e escondia os seus escombr:l~s, e uma cidade que se Impos(ava de moderna

Em sua empreitada reconheço ~ i -
ver sua imagem nos d' d' h ' d o tao competente que continua a
de mil d" c Ias e 0Je, ser esdobrada e transformada em mais

e um rsrarces.i.
O que o Rio de Janeiro de Renato Cordeiro G - '

tem a ver com a Cidade febril de Sidne Chalh ~ o~es e Joao do RIO
seguinte, a cidade do R' Stica d y , ~ub, O leitor verá, no item

10 na onca e um historiador social.

Cidade febril, o Rio de Janeiro dos conflitos de classe

Cidade febril é obra de um h' iad
construções poéticas de u ~ d I~:ona or, portanto, diferente das
Sim e não Nã "m _pro essor e iteratura ou crítico literário, certo?
se que ' o, 'porque Ja nao basta evocar diferentes disciplinas imaginando-

, necessariamente, encontraremos di ~ -
estão mudando e muito h' iad I crentes construçces. Os tempos
o dom da' s istona ores, por esse mundo afora, já adquiriram
10 I») " ~oe~lad(para alguns, a história nunca deixou totalmente de possuí-

, Ja sao a os a construções poéticas e S' d Ch
exercício ao limite em Cidade febril Ao m I ney alhoub leva este
sim, mas não porque um se' h' "d esmo tempo, responderia que

Ja istor:a or e o outro " I' "
porque, na cidade d Ch Ih b ' CritICO iterano, mas

e a ou , em seu RIO d J ' ~ b 'I
tomada pelos conflitos de classe, e aneiro e ri, a cena é

Em Cidade febril, há também d ' ,
construção de imagens do R' d J ' Pd

ara
oxos e a mb igüi dades na

10 e aneiro os temp do i dprimeiros ' os o Impera or e dos

luta entre e~~;:~:~sli~e~'~:slI~:ods, cmas t~dos e~tão mobilizados para a luta,
, , eresa e anrmaçao de sua " dino combate' d s pratICas e tra içôes

as oenças que grassavam na cidade, contra médicos e h" , '
governantes e a elite branca que em b d fi _ Iglenlstas,, , usca a a irrnaçao do progresso e da

civilização nos trópicos, combatiam as práticas e costumes populares, sob o
pretexto de combater surtoS epidêmicos de varíola, cólera e febre amarela, E
tentavam impor, com o advento da República e do trabalho livre, novos

parâmetros e mecanismos para azeitar as relações de dominação,
Na ânsia de marcar as diferenças entre João do Rio, de Renato Gomes

e Cidade febril, de Sidney Chalhoub, terminei me precipitando e adiantando
quase tudo para o leitor, mas quase tudo não é tudo e Cidade febril tem muito
mais a oferecer: poesia crítica e problemas como qualquer obra, Agora, len-ta-
men-te, proponho percorrer as ruas, becos e cortiços de uma cidade marcada

por conflitos, segundo o olhar de Chalhoub,
Começarei com problemas, o que me parece um bom começo em

história, Na "Apresentação" de sua obra, Chalhoub chama a atenção para um
aspecto importante no trabalho do pesquisador: os diversos, áridos e mutantes
caminhos que temos que seguir na construção do nosso objeto, Muitas vezes,
iniciamos um projeto com um conjunto de objetivos, questões e hipóteses e,
verdadeiramente, a pesquisa nos sugere e/ou impõe mudanças de rota, fazendo
com que nos desviemos para oucros caminhos ou veredas, Vejamos o exemplo
do próprio Chalhoub: da sua preocupação inicial em "reconstituir a experiência
de negros escravos, libertos e livres nos cortiços cariocas", a incursão em arquivos
e fontes de órgãos públicos voltados para a higiene terminou provocando uma
mudança de rumo e o conduziu a uma história dos "cortiços e epidemias na

Corte imperial" e nas primeiras administrações republicanas,
Mesmo reconhecendo as imprevisibilidades nos rumos de um trabalho

na nossa área e de considerá-Ias algo importante, não se deve deixar de
perceber o que não mudaria no trabalho de Chalhoub, mantivesse ele ou
não as preocupações iniciais do projeto que deu origem a Cidade febril, E o
que me parece que não mudaria, na sua empreitada, é o arcabouço teórico-
metodológico através do qual vai recortar as redeflnições de rumo da pesquisa,
algo reforçado em uma passagem da "apresentação": "especialista em história
social _ por formação, teimosia e formação política -, fiquei logo fascinado
pela possibilidade, que as fontes evidenciavam, de reconstituir, na longa
duração, a experiência dos habitantes do Rio diante do serviço de vacinação"

(p,9),
Parece-me que esta é a principal questão na discussão de Cidade

febril: com qualquer rumo que a pesquisa sugerisse, as águas do rio
desembocariam, naturalmente, no mar de conflitos em que se transformou a
capital federal. Há como que um modelo a orientar e pressionar
irresistivelmente todos os passos do historiador para os embates, tensões e
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conflitos de classe, em torno dos quals todas as cenas e obscenas serão
montadas" .

Passemos ao texto. No primeiro capítulo, "Cortiços", no item "Uma
operação de guerra", vemos o cenário ser montado com requintes de tragédia
para a recuperação por Chalhoub da operação que prefeito, policiais,
autoridades, secretários, intendentes etc. montaram para destruição, no
alvorecer das administrações republicanas (1893), de um dos mais famosos
cortiços do Rio de Janeiro, o Cabeça de Porco. Ficamos sabendo que a
destruição do que era visto pelas autoridades como um "valhacouto de
desordeiros", terminou desalojando um número significativo de famílias
pobres, abandonadas na sua maioria à própria sorte. A imprensa regozijava-
se com tamanha empreitada civilizatória, e o autor; Chalhoub, se interroga
por que tamanha violência e "ódio de classe": "Se nos detivermos apenas
nos lances do espetáculo em si, é impossível perceber o sentido de tamanha
demonstração de força, de capacidade de intimidação e, mais fundamental,
não se encontra explicação para tanto ódio de classe" (p. 19).

Chalhoub, no entanto, propõe-se ir além do "espetáculo em si", por
isso vai buscar, na história, explicação para tal empreendimento e tamanho
ódio que o conduziu. Para proporcionar ao leitor a lógica da construção,
reproduzirei (entremeado de apartes) um longo trecho em que é anunciado
onde e em que se deve buscar explicações para a destruição do Cabeça de
Porco nos moldes em que ela se deu: "O episódio do Cabeça de Porco se
transformou num dos marcos iniciais, num dos mitos de origens mesmo, de
toda uma forma de conceber a gestão das diferenças sociais na cidade".

Ao que o autor vai apontar "dois pontos fundamentais dessa forma
de se lidar com a diversidade urbana".

o primeiro é a construção da noção de que "classes pobres" e "classes perigosas"
(... ) são duas expressões que denotam, que descrevem basicamente a mesma
"realidade". O segundo refere-se ao surgimento da idéia de que uma cidade
pode ser apenas "administrada", isto é, gerida de acordo com critérios
unicamente técnicos ou científicos: trata-se da crença de que haveria uma
racionalidade extrínseca às desigualdades sociais urbanas, e que deveria nortear
então a condição não política, "competente", "eficiente", das políticas púhlicas.
Essas duas crenças, combinadas, têm contribuído muito, em nossa história,
para a inibição do exercício da cidadania, quando não para o genocídio mesmo
dos cidadãos'? .

Os dois itens seguintes, "classes pobres, classes perigosas" e "O
surgimento da ideologia da higiene", serão utilizados para demonstrar como
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esses pilares da dominação de classe foram sendo consti~u.í~os pelas elites
brasileiras (naturalmente com o apoio e inspiradas na civilizada Europa),
nas últimas décadas do século XIX. Mas como os pilares têm que ter uma
base que lhes dê sustentação, vamos encontrá-Ia explicitamente nos itens
"Saber, poder. .." e " ... lucro", nos seguintes termos:

Arribas as versões [proprierários de cortiços X prefeitura] valem pelo que são:
conjuntos de arrazoados produzidos num momento de conAito a~eno. De
qualquer forma, as versões explicitam para ~Iém de qualquer dúvida que
higienistas e agentes imobiliários estavam unidos pelas refo.r~las. urba,n~s e
contra os corticeiros. Se eu fosse um autor dado a grand,loquenc,as reonco-
estilísticas, teria escrito que acabamos de reconstruir, em parte, o proces~o
histórico de formação de aliança entre Ciência e Capital, aliança q~~ sena
essencial às transformações urbanas "radicais" - no sentido das hostilidades
em relação às "classes pobres" e à cultura popular em geral - do início do

século XX no Rio" .

A descoberta da "aliança" contra a cultura popular não se encerra
neste episódio da destruição do Cabeça de Porco, aqui temos apenas um
"dos mitos de origem (... ) de toda uma forma de conceber a gestão das
diferenças sociais na cidade", como já havíamos sido informados em passagem
anterior. No segundo capítulo, intitulado "Febre amarela", veremos novos
componentes serem agregados aos fundamentos da dominação de classe, no
crepúsculo do império e alvorecer da República. Alguns podem se surpreender
(ou não) mas a febre amarela parece ter desempenhado, na ótica de C~~lhoub,
um significativo papel "para a história das transformações nas p~llt1cas de
dominação e nas ideologias raciais no Brasil do século XX". Vejamos nos

próprios termos do autor.

As explicações médicas para o aparecimento e expansão das epidemias de
febre amarela na Corte em dois momentos diferentes - na década de 1850,
quando a doença apareceu pela primeira vez, e no início dos anos 1870, quando
ela retomou após ausência relativamente prolongada durante os anos ,1~GO -
demonstram a contínua interdependência entre pensamento médico e

ideologias políricas raciais.

"Na verdade", continua Chalhoub ampliando o raro de ação do

modelo,

3. crise nas relações de trabalho no Brasil da segunda metade do século passado
[XIXI foi fator decisivo na elaboração e na transformação das percepções de
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médicos e autoridades públicas sobre a doença". E conclui arrasador, "Em
outras palavras, ao lidar com o problema da febre amarela em um momento
particular, as autoridades de saúde pública dos governos do Segundo Reinado
inventaram alguns dos fundamentos essenciais do chamado "ideal de
embranquecirnento" - ou seja, a configuração de uma ideologia racial pautada
na expectativa de eliminação da herança africana presente na sociedade
brasileira. Tal eliminação se produziria através da promoção da vinda de
imigrantes, do incentivo à miscigenação num contexto demográflco alterado
pela chegada rnassiva de brancos europeus, pela inércia, e também pela operação
de malconfessadas políticas específicas de saúde pública 19.

Poderia se enganar, no entanto, quem imaginasse a montagem e
redefinição de uma "estrutura' de dominação, como esta, sem a participação
do outro, do dominado. E este é o principal tema do úitimo capítulo, "Varíola,
vacina e vacinophobia". Nesse capítulo, Chalhoub vai fazer um exercício
caro à social history, resgatar na longa duração o que considera uma densa
tradição cultural que teria informado decisivamente a política "vacinophobica''
das classes populares cariocas. Não é um capítulo fácil de ser acompanhado
por conta da forma complexa como é construído, afinal de contas busca
resgatar, em cem anos de história, os principais lances dos embates entre
médicos e higienistas e destes (com a ajuda dos poderes públicos) contra as
mais diversas formas de resistência popular à imposição de um saber que
posava de científico, neutro e civilizador que, no entanto, expandia-se apenas
à medida em que destruía tradições culturais populares, ou os próprios saberes,
constituídos em séculos de experiência popular, enfrentando, através de rituais
e crenças diversas, os males causados por doenças como a varíola, febre
amarela e cólera.

Por outro lado, não pense o leitor que vai deparar uma árida e
truncada leitura. A complexidade do capítulo está na trama que se propõe
reconstituir e não na forma de expô-Ia; que, entre saltos e saltinhos e direito
a intervalo lúdico, pode devorá-lo (ou ser devorado) em pouco tempo.

Em meus comentários me restringirei às partes inicial e final do
capítulo. No seu primeiro item, "A historiografia recente sobre a Revolta da
Vacina", interessa-me tão somente recuperar o que Chalhoub considera estar
acrescentando ao debate com Cidade febril. Diversos são os autores comentados,
mas destacam-se José Murilo de Carvalho e Nicolau Sevcenko, por terem
escrito, nos anos 1980, trabalhos sobre a Revolta da Vacina que se tornaram
clássicos". O mote da discussão encetada por Chalhoub é como cada autor
explica os fatores/causas que teriam levado a deAagração de tão forte reação
popular à vacina. Após identificar o que José Murilo de Carvalho, Nicolau
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Sevcenko e outros autores utilizam como fatores explicativos do movimento,

Chalhoub aponta os seus limites.

Como vimos, para Sevcenko a revolta "não foi cont~a a vaci~a, mas contra a

h. ,'" ara Carvalho "o inimigo não era a vacina em Sl mesma mas o
rsroria ; p' "I .

governo, em particular as forças de repressão do governo; para Ne.ed:ll, ~ :1
da vacinação obrigatória foi apenas a faísca. ~ue ateou por fim o incêndio ;
para Teresa Meade, a oposição popular onglnara-se de um leque ba~tante
amplo de ressentimentos, apenas teria se concentrado em determInado

momento na questão da vacina!' .

E propõe o caminho a seguir, "nenhum d~sse~,~ut~res in~estiga a
questão da história prévia do serviço de vacinação antlv~nobca , que ~ de onde
Chalhoub vai acompanhar a <: experiência dos habitantes do RIO.c~m o
serviço de vacinação, situando assim, na longa duraçã~, a tradlça? .de
desconfiança dos populares em relação à vacina e às práticas da medICina

oficial em geral" (p. 102). . . .
Nos dois itens seguintes, Chalhoub vai reconsntuir os conAltos que

envolveram médicos higienistas e a longa tradição "vacinop~obi.c,a: dos grupos
populares da capital federal, em torno da vacinação ~ntlvartobca e .como,
segundo o autor, "uma doença tida e havida por contagiosa no c~~heclmento
médico do século passado esteve também no centro das lutas sociais em torno
da interpretação das doenças e das práticas de cura' (p. 176). .

Por fim, no último item, "Médicos e vacinophobos no movImento
da história", Chalhoub vai encetar as conclusões mais gerais do trabalho
que, me parece, têm uma dimensão teórica mais ampla. Interessam-me,
nesta discussão, as duas conclusões de caráter mais geral a ~ue ~heg~. A

. . que diz respeito à "tradição internacional de debate hisroriogrãfico
pnmelra, . . - d ' . "
sobre os sentidos políticos das teorias médIcas da infecção e o contagIo,
em que o autor termina acompanhando a posição, segundo a qual, os ~~bates
em torno dessas teorias amparavam-se em poderosos fatores polttl~OS_e
sociais, ou seja, terminam contribuindo para o "proces~o. de expro~naçao
de conhecimentos e práticas dos trabalhadores, possibtlltando assim sua
subordinação real na produção e em outras esferas da vid~" (Chalhoub,
1996: 172-173); a segunda, em termos mais específicos: ou seja, para o caso
de imposição deste novo saber médico no Rio de [aneiro, ao ~esmo tempo
como fator/causa crucial da deflagração da Revolta ?a Vacina, segundo

Chalhoub,
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... há uma explicação possível para o fato de a principal revolta coletiva contra
o "despotismo sanitário" haver ocorrido em função da atuação do poder
público em relação à varíola: além dos descaminhos técnicos e burocráticos
do serviço de vacinação em todo um século de história, havia as sólidas raízes
culturais negras da tradição vacinophobica" .

Mas, longe de ter qualquer conseqüência restrita, este embate entre
o "despotismo sanitário" e a "tradição vacinophobica" assumiria dimensões
muito mais amplas e significativas para as classes sociais nele envolvidas:

A luta entre as diferentes medicinas em torno da varíola e da vacina era lugar
particularmente sensível neste processo de expropriação e violência inerente
à "capitalização, aburguesamento e cosmopolitização" - nas palavras de Nicolau
Sevcenko - da sociedade carioca do pertodo" . .

Entre a montagem inicial da destruição do Cabeça de Porco, passando
pelas investidas de médicos higienistas e poderes públicos contra os cortiços,
sob o pretexto de combater os fulcros da difusão das epidemias que grassavam
na Corte, nas décadas finais do século XIX, e as mais diversas formas de
resistência popular à vacina antivariólica, vai-se um longo caminho que, no
entanto, tem uma marca registrada inolvidável. Da mais específica e localizada
à mais ampla questão, todas têm a marca das lutas e conflitos sociais, dos
conflitos de classe. A cidade é movida pelos conflitos que a todos cercam e
inexoravelmente envolvem, transformando-os na própria razão de ser.

Conclusão mais geral: a instituição da cidade moderna no Brasil (uma
heresia conceitual), ou melhor, a cidade do capital, é fruto do embate central e
envolvente entre as diversas classes que a compõem. De um lado, escravos,
libertos e livres pobres; de outro, médicos, higienistas, governantes e a elite
branca em geral. É este o significado mais geral que Cidade febriL institui, cria.
Diferente em vários aspectos em relação ao trabalho de Renato Gomes: mais
denso, de tramas, às vezes, intrincadas, mas talvez, paradoxalmente, mais
moldável em um quadro, que é o ligado a tradição da social h istory. De
qualquer forma, um e outro nos sugerem caminhos e entradas na cidade que
tem o mesmo nome, embora não seja a mesma: o Rio de Janeiro. Podemos
percorrê-Ia através das fragmentárias (ou quase) portas abertas por João do
Rio - vielas do vício, ruas da graça e chegar a um morro ou a um salão de
gente chic e frívola, ou, alternativamente, ir direto aos campos de batalha
onde a cidade se movimenta febrilmente: cortiços, morros, favelas ... Que
entrada ou roteiro nos fornece Madame Pommery, de Hilário Tácito, para
conhecermos a cidade de São Paulo no início do século XX ...???
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Madame Pommery, ou São Paulo em berço esplêndido: a prostituição

Paradise Retrouvé é a senha oferecida pela irônica e provocante pena
de Hilário Tácito. Uma estranha e inesperada porta de entrada, diria, diferente
de tudo o que vimos anteriormente, com João do Rio e Cidade febriL. O leitor
que conseguir vencer as confessadamente irritantes digress~e.s de Hilário,
conseguirá, no mínimo, ensaiar algumas gargalhadas rabelaisianas. É, u~a
obra que se pretende séria, verídica, nem romance nem. novela,. croruca
histórica, história verdadeira, assim vemos o autor repetir, repetir-se por
vários momentos e, ao final ou no decorrer de sua história (sempre com h),
esmerar-se em nos convencer que São Paulo (quem dirial), a maior e mais
rica de nossas metrópoles, teve em uma cafetina uma de suas principais
alavancas para o progresso nos primeiros lustros do século XX.

Como reagiu cada leitor, inclusive os contemporâneos (a obra é de
1919) diante de tamanha heresia? Só para não perder de vista a continuidade
de certos valores nossos, recuperarei a impressão que causou a parcelas do "alto
mundo" paulistano, no momento em que veio à luz. .

Segundo Tristão de Athayde, "em São Paulo, em torno dele [do livro
Madame Pommery] se fez uma muralha de silêncio"24 . Para a época, deve ter
sido uma boa resposta de nossas elites, muito embora saibamos, há tempos,
que o silêncio "fala", o silêncio tem sentido, si?niflcal5

. Tem tan,t~ signi~cado
como "aquele sorriso" dado por Pinto Gouvela como resposta a II1ves~ldade
Mme. Pommery para obter os seus dez contos, que não passaram de sers, mas
que teriam uma repercussão como nenhum outrO montant~ ou capital na
mudança e formação de costumes novos e modernos, no seio das rodas da
"sociedade" paulistana do início do século XX, segundo Hilário Tácito. Isto
porque foram eles, os seis contos obtidos a duras penas (nem tanto), q.ue
tornaram possível a construção do Paradise Retrouvé (Tácito, Hilário, op. cit.,

p.77). . , .
A invenção ou fato verídico (ou verossímil) narrado por Hilário

Táciro irrita e cativa pela novidade, pela sensibilidade em dizer a mesma
coisa, de forma e por um caminho diferente. Por isto que Madame Pommery
será tão melhor lido em direção contrária à que seu autor sugere, indica,
quase impõe! Do contrário, se for confundido com uma obra de história,
perde a graça, perde o dom de nos fazer gargalhar, que é o que nos oferece
de mais inovador e diferente.

Começarei pelo fim. Na sua quinta edição, deparamo-nos, nas
primeiras páginas, com uma apresentação, intitulada "São Paulo de
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Pommery", de autoria de Foot Hardman. Este autor inicia os seus comentários
com um extenso parágrafo que condensa uma ampla síntese de Madame
Pommery.

A crônica da cafetina Pommery pode ser lida como uma história do progresso
da cidade de São Paulo. Quem sugere a ponte é o próprio narrador-autor,
Hilário Tácito. Nos cenários desse bordei ironicamente denominado de
Paradise Retrouué, tudo cheira a decadência sem antigüidade. Passou-se da
cervejada à champanha francesa instantaneamente, no ritmo velocíssimo das
transformações do cotidiano urbano. Ingressa-se por inteiro no mundo do
artifício. Tudo resulta da intervenção arbitrária e deformante das paixões
humanas, dos interesses bem instrumentados. Nada depende, nesse universo,
da natureza, pois esta, também, a rigor, não existe~(, .

Em linhas gerais, concordo com as colocações de Foot Hardman,
muito embora acrescente outras. Interessa-me discutir e compreender "a crônica
da cafetina Pommery (...) como uma história do progresso da cidade de São
Paulo", como afirma Hardman, mas que tem, no seu centro, não só a
preocupação com o progresso de nossa maior metrópole, mas também com a
personagem biografada, Mme. Pommery, esta sim, o centro da trama. A minha
sugestão é que, caso façamos o deslocamento que sugere Hardman, o progresso
de São Paulo ao invés de Mme. Pommry, domestica-se, pela ciência, o que a
obra tem de arte. E o que Madame Pommery tem de maior arte é afastar-se da
maioria dos trabalhos realizados por cientistas sociais sobre a época e sugerir
que o progresso de São Paulo teve em uma cafetina estrangeira, uma de suas
principais (se não a principal) alavancas. Ou melhor, a organização da alta
prostituição, em determinados termos (os mecanismos de disciplinarização
parecem ter sido importantes), teria criado as condições sociais e culturais
Fundamentais para que o capital ou o dinheiro dos patuscos coronéis e aristocratas
paulistas seguissem outras trilhas, tomassem novos rumos, rumos modernos,

as champanhas e as "champanhadas", ao invés das tradicionais "cervejadas".

Considero que ler Madame Pommery, nos termos em que Hilário
Tácito tenta impor ao leitor, o da história ou crônica verídica, é deixar de
compreender, contra as suas intenções (e é isto que sugiro), a dimensão
irônica e satírica de sua construção. O autor, que, segundo Hardman, "relata
o aburguesamento de São Paulo", termina recuperando para nós o pecado
original de nossa burguesia/elite moderna, o que vai marcar toda a sua hilária
trajetória até os nossos dias, ou seja, a sua intrincada e prostituída relação
"cafetínica" com o Estado e com empresas, empresários e capitais estrangeiros
que por aqui apertam desde muito tempo.
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Recuperemos o próprio Tácito para reforçar a ~ecessidade de lê-lo
a contrapelo, É uma passagem rápida, talvez um prefácio, mas encontra-se

,. d 27na pagl na e rosto .

Com um perfunctório esboço biográfico em que pela prim.eir~ vez se registra~
as lendas e anedotas mais abonadas sobre o nascimento, ,.nf~~c,a e educ:ç~o
da mesma conspícua senhora. Baseado em documentos ,~ed,tos, memonas
próprias e no testemunho respeitável de várias pessoas abah~a~as que mal~ se
avantajaram no seu trato e intimidade. Ohra ~~cessafla ao ~~rfe,to
entendimento de muitos fatos particulares, assim polüicos como s~clals, que

I· ela de impenetrável obscuridade para o futuro historiador:resu ranarn, sem , d
. "d' Tácito J'ogando-a para fora das lendas e anedotas e colocan 0-e por ISSO, IZ ..

a no que considera ser o seu mais legít.imo lugar, "~ed,cada ao Inst~t~to
Histórico e Geográfico, à Academia Paulista de Letras, a Sociedade Eugênica
e mais associações pensantes de São Pau102R•

Este quase "Prefácio" impõe-nos uma leitura de Madame Pommery
que vai percorrer toda a obra, não devendo, no ent,~nto, se~ to~ad~
demasiadamente ao pé da letra. O autor parte da idéi~ de esboço biográfico

de Mme. Pommery que é, logo em seguida, posto no sero da~ I~~das e anedotas,
. d m dos poucos momentos em que deixa a possibilidade para umaaqUi sen ou, id

leitura não acadêmica/científica dos episódios que a ob.ra nar~a. ~sta rapl .a
concessão ao reino das sombras, da criação, da pura mvençao e, no~ dOIS
parágrafos seguintes, subsumida por u~ r~ciocínio n:uito co~um no sero das
ciências humanas até os nossos dias. Primeiro, vem a 1I1for,m.açao d: q~e a obra

tá fundamentada em "documentos inéditos, mernorras propnas e ~o
es a . . " , , . perfeitotestemunho respeitáveJ...", em seguida, diz qu~ e "', ~ecessana ao " "
entendimento de muitos fatos particulares, assim políticos como. SOCIaiS... ,
colocando-a, definitivamente, no reino da crônica histórica verídica em que

tanto insiste Tácito, em todo o decorrer da obra. O final, no ,ent~to, me

parece novamente ambíguo, isto por~ue Mada"!,e Pommery e_dedicado a
instituições sabidamente diversas na Interpretaçao ou produç~o do s~ber
histórico: o Instituto Histórico e Geográfico e a Sociedade EugênlC~ estariam

. et idos com um discurso cientificista da SOCiedade e,mais comprom . .
diferentemente, a Academia Paulista de Letras serra, aS~lm compreendo, a
manutenção da dimensão ficcional da obra. Embora, diga-se de ~a~sagem,

, . h d Madame Pommery não apareçam como antagol1lcos, ouem varros trec os e .• .
seja, há passagens da obra em que o a.utor n,ão cO,n~rapõe arte à ciencra, mas
há outras tantas em que este antagonismo e explícito, .

"r [' d Mme Pommery em centro de "muitos faros particulares,lfansrorman o .
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assim políticos como sociais", Hilário Tácito ridiculariza nossa nascente burguesia,
no seu próprio berço, retirando dela o que de resto uma certa historiografia fez,
ou seja, o papel de sujeito de sua própria história, sendo que, enquanto para
alguns economistas e historiadores este papel foi exercido pelo Estado, para
Hilário avantajou-se ainda mais a figura de uma cafetina, Mme. Pommery. Uma
cafetina que, com um senso de observação e "interesses bem instrumentados",
terminou interferindo nos novos hábitos e costumes de aristocratas e novos
ricos paulistas, hábitos e costumes que foram também a porta de entrada para o
mundo moderno, contra o qual atentavam a indisciplina e incoerência anteriores.

E, contudo, a um espírito aguçado na observação psicológica tal como era o
de Mme. Pommery, não poderia passar despercebida a incoerência manifesta
em que, então, se retorcia a vida airada d'alro bordo: nem a indisciplina que a
solapava; nem o perfeito disparate financeiro das suas tarifas arbitrárias,
ridículas, desproporcionadas à prodigiosa uberdade da terra roxa no produzir
cafés e fazendeiros. Foi ela, na verdade, a única de todos os economistas, que
pressentiu essa evidência: - que era rematada inépcia valorizar-se um produto
sem a correlata valorização do produror".

Mas Mme. Pornrnery, que era para o seu biógrafo um componente de
peso entre as forças diversas que faziam andar a máquina social da época (a
obra é escrita também para que o futuro historiador incorpore em suas
investigações este componente de peso), na sua saga de colocar em novos termos
os costumes da "sociedade" paulista, estendeu os seus tentáculos para muito
além dessa seara, chegando a interferir, através de muitos habitués do Paradise
Retrouvé, nos rumos e destinos de parcelas significativas da população que
sofria à mercê de políticas sabidamente arbitrárias. Ou seja, por intermédio de
seus laços e teias interferia no próprio governo" .

Numa das inúmeras e interessantes discussões e diálogos que tenta
manter com historiadores do futuro (serve muito para nós), rebelando-se contra
a história factual e linear, Hilário Tácito tenta, à sua maneira, redefinir o que
posteriormente (talvez na sua própria época) seria consagrado pela memória
oficial como marcos da história do país. O tempo ou os tempos em que sua
história se dá, é o tempo ... de Mme. Pommery.

Pois entenda-se da mesma forma, e fique assente, que os fatos todos de que
trato neste livro se passaram simplesmente ... sob Mme Pommery. Isto é
claríssirno. Nem eu precisava de gregos e romanos; é de simples intuição que
ainda se falará no tempo de Mme Pommery como na época dos Felipes, no
quarriênio do Marechal [Herrnes da Fonseca], e de análogas celebridades."
(grifas no original)
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A esta altura do texto, o leitor já deve estar se interrogando sobre a
minha insistência e adesão acrítica a este novo marco que Hilário Tácito
propõe para a nossa história. Não seria a c.apitulação diante de uma nova
heroína? É algo mais do que isto. Basta o leitor parar e pensar ~m P?UCo ...
e descobrir que a tese de Hilário terminou sendo derrotada. Ate a l.eltura ~e
Mme Pommery, jamais havia ouvido falar de tal versão. sobre ongem tao
pouco heróica de nossa modernidade e de nossas ~lltes. No. geral, ~s
historiadores brasileiros das duas últimas décadas ampliaram o raro de açao
do seu olhar, a partir dos diálogos com a antropologia, ~rítica .literária,
lingüística, filosofia etc., mas tenho dúvidas se conseguIram ~Iz.er alg~
diferente, ou algo mais sobre os primeiros tempos de nossa Republlca. E e
esse algo mais que considero ter dito Hilário Tácito. em Madame pomr:zery.
Pelo que ele tem de diferente e pelos diferentes caminhos que aponta, e um
bom interlocutor para novos diálogos. Basta não ~oma~ ou tran~f~rmar as
gargalhadas rabelaisianas que proporciona em polidos rISOSvoltairianos.

Considerações finais

Após percorrer estas labirínticas linhas, o leitor poderia se indagar
sobre o que trouxeram ou acrescentaram aos seus conh~cimentos. Para onde
leva a análise quase sem comunicação de João do Rio, CIdade jebril e Madame

Pommery? . , . .
Para mim, esta coisa mal-acabada aponta para vanos caminhos, basta

que tenha sido compreendida ao menos um pouc~. Me contento, no entanto,
em saber que este exercício com começo, sem me~o nem fim, mostra algu~as
possibilidades nos estudos e pesquisas sobr~ a cld.ade,. mas mo_stra.tambem
como os olhares de literatos, críticos lirerários e historiadores sao diferentes,
estão marcados pelas peculiaridades do contexto "" que cad~ u~ ~ive e de
opções teórico-metodológicas e políticas, embora sejam aproxlmavels.

O leitor, agora, deve fazer a sua parte retomando aquela conversa
inicial para construir a sua própria entrada na ~idade: fotog~afias, lembranças
de histórias vividas em tempos idos, ou no dia-a-dia, projetos de reformas
urbanas efetivados ou não, escritos de literatos, memorialistas, historiadores,
críticos literários etc ... São muitos os caminhos e as cidades.

81



NOTAS

I Ver a introdução de minha tese de doutorado, intirulada Cartografias e imagem da cidade:
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Barbosa, 1997.
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1994, CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1990,
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Marinho.
5 Ver GOMES, Renato c., op. cit., p.7.
(,João Paulo Alberto Coelho Barrete é o verdadeiro nome de João do Rio, que se utilizou
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7 GOMES, Renato C. op. cit., p. 11-12.
" Sobre essa visão crítica a homogeneização da cidade moderna, ver CALVINO, ltalo,
Cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
9 GOMES, Renato C. op. cit., p.37.
10 GOMES, Renato C. op. cit., p. 40.
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(1970-1980)" In Caderno de História, Natal: Editora da UFRN, vol. 3, n" 1, pp. 102-113,
jan/jun, 1996.
12 GOMES, Renato C. op. cir., p. 77.
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15 Cf. WHITE, Hayden, op. cit., 1994.
1(, Discuto a noção de "modelo" em "Ahistoriografb brasileira e a noção de poder disciplinar"
In Saecullum: Revista de História, João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, n" 4/5, pp.75-
100, dezembro/2000.
17 CHALHOUB, Sidney, op. cit., 1996: 19-20.
I" Idem, p. 56.
19 Idem, p.G2.
20 Cf. CARVALHO, José Murilo de. Os brstializados. O Rio de Janeiro e a República que não
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21 CHALHOUB, Sidney, op. cir., 1996: 10 I.
22 Idem, P: 180.
B Idem, p.180.
24 TÁClTO, Hilário, op. cit., 1997:15.
25 Sobre os significados do silêncio, ver RANGEL, Maria do Socorro ..Medo da mo:te e

d 'da: ma história das Ligas Camponesas. Mestrado em H istória, Campmas,esperança e VI a. u
Unicamp. 2000:I-X.
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29 Idem, P: 41. . . I do
311 Estou me referindo a episódios relatados no capítulo VII de Madame.Pommery, ~ntltu aI
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