
Comércio de luxo no tempo do rei
No século 19, produtos finos, serviços e novas profissões começam forjar o Rio de hoje

A partir de 1808, a pobre cidade
do Rio de Janeiro, sem saneamento,
sem charme, e com raro comércio,
começou a mudar com a chegada da
família real ao Brasil. Não foi uma
revolução imediata e radical, aos
poucos os nobres impuseram a ne-
cessidade do luxo e do conforto, que
não existia antes entre os brasileiros.
Mas como eles poderiam almejar os
produtos se havia proibições ex-
plícitas vindas do reino?

Depois da abertura dos portos,
foi assinado - no dia 1° de abril - o
segundo decreto de 1808, que li-
berava a indústria e o comércio.
Começa nesse momento a invasão
inglesa e francesa em busca de um
novo mercado. O historiador Mil-
ton Teixeira explica que, na re-
gulamentação, foi incluído um pa-
rágrafo que permitia a existência dos
vendedores ambulantes de retalho,
como se chamava o varejo naquele
tempo.

De porta em porta, lá iam os
escravos de ganho - mais bem ves-
tidos do que os que carregavam
mercadorias pesadas - venderem
pão-de-ló, aves, café, banha para
amaciar os cabelos e cebola de seus
senhores. A liberação dos ambu-
lantes nas vias públicas foi suspensa
pela Real Fazenda em 1813 e no-
vamente liberada em 1821.

Lã no verão
A historiadora Maria do Carmo

Rainho, que participou da pesquisa
para a exposição Rio de janeiro, a
capital de Portugal, que fica até 5 de
maio no Arte Sesc do Flamengo,
lembra que a atividade comercial ia
de serragem e pregos até barris de
cerveja.

- Mas começa a existir a ne-
cessidade de formar uma
mão-de-obra especializada para
servir os nobres - observa Maria do
Carmo.

Estavam chegando por aqui as
costureiras, modistas, floristas, co-
zinheiros, cabeleireiros, parteiras,
artistas, alfaiates, fabricantes de cha-
péus, professores, livreiros, chefes
de cozinha e doceiros. Em 1815, é
permitida a profissão de ourives,
acrescenta Milton Teixeira.

- Antes eram comuns os ar-
mazéns de secos e molhados, onde
os portugueses de tamanco e pena
atras da orelha, vendiam bacalhau e
vinho tinto barato - conta Milton,
que se orgulha de seu pentavô,
Plácido Antônio Pereira de Abreu,
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ESCRAVOS DE GANHO - Com a liberação da venda, mercadores bem vestidos saiam as ruas para comercializar produtos como banha para cabelos

o barbeiro de dom João e, depois,
de dom Pedro.

Era um dos primeiros profis-
sionais que aportaram no Rio. Pri-
meiro os ingleses e a seguir os
franceses vão se estabelecer na Rua
Direita (hoje Primeiro de Março) e
Rua do Ouvidor.

- Os produtos de luxo só co-
meçam a ser vendidos depois de
1808: manteiga, roupa com tecido
de luxo, vinho fino, calçados e botas.
O estilo francês de vestir-se vai se
estabelecer para as mulheres. Já os
homens seguem o padrão inglês,
com casaca, calças compridas e,
principalmente, botas - explicaMa-
ria do Carmo.

Rua da moda
No Sesc, mostra-se a moda do

pelote, um casaco com mangas,
colete de cetim, a calça mais justa,
chapéus e perucas menos extra-
vagantes. Os tecidos acompanha-
vam as estações francesas. Usava-se,
no verão carioca, a roupa do in-
verno francês. Lã, sem dó nem
piedade. Um inferno.

A modista mais famosa é Mlle.
Joséphine, costureira de Carlota
Joaquim, a imperatriz do Brasil
Outras famosas, já com experiência

CAFETEIRAS - De
origem árabe, a
novidade se tornou
objeto de desejo
entre os cariocas
do século 19

no comércio da moda em Paris,
também se transferiram para o Brasil
a partir de 1816, graças aos tratados
de amizade com o país. Mm. Hor-
tense Lacarrière e Mm. Catharine
Dazon ganharam o público femi-
nino, que, finalmente, deixava para
trás as costureiras e as escravas que
apenas copiavam modelos de re-
vistas como O sexo feminino e o
Recreio das moças.

— Com a abertura dos portos,
comprava-se tudo o que vinha da
Inglaterra, mesmo as coisas que não
tinham utilidade alguma, como os
patins de gelo e os aquecedores de
ambiente - revela Milton Teixeira.
- O engraçado é que os brasileiros
acabavam descobrindo outros usos
cara aquilo tudo. Os patins viraram
ferragens de portas, os cobertores de
lã eram usados como filtros e os
aquecedores se transformaram em
fogões.

Palco da época
Antes, as mulheres brancas não

saíam muito à rua - no máximo,
para ir à igreja. Nem era de bom
tom ter a pele queimada de sol, uma
espécie de defeito das moças mais
pobres. A indumentária em casa se
assemelhava à dos homens: um ca-
misolão comprido, mais confor-
tável. Na rua, era comum o uso da
mantilha, vestígio da tradição
oriental que escondia o rosto, a
cabeça e boa parte do corpo das
senhoras e senhorinhas.

- Aos poucos, elas começam a
freqüentar a Rua do Ouvidor. Vão
embusca das lojas de roupas pron-
tas, tecidos, cosméticos, perfumes,
chapéus. Ali é o palco da época -
acredita a historiadora Maria do
Carmo.

Em apenas 700 metros, a rua da
moda ficava em um lugar estra-
tégico na cidade.

- De um lado, o Largo do Paço;
do outro, a Alfândega, o mercado
do peixe. Os franceses se estabe-
leceram e transformaram a rua em
um shopping a céu aberto, não

MODA - Os trajes, apesar de quentes, seguiam os padrões europeus

muito diferente do que existe atual-
mente - compara Milton Teixeira,
que cita mais uma novidade na
cidade: o inicio do trabalho das
balconistas. - As moças atraíam a
atenção dos homens. É bom lem-
brar que os franceses trouxeram
também as prostitutas.

Golpe da barriga
Segundo o livro Memórias da

Rua de Ouvidor, de Joaquim Manuel
de Macedo, escrito em 1878, a rua
passou a ser conhecida como Moda
de Paris a partir de 1821.

Na crônica dos primeiros tem-
pos, o comerciante de tecidos Félix
EmiUe Saisset, sócio daloja de Oscar
Wallerstein, foi convidado a fazer as
cortinas do Palácio da Quinta da
Boa Vista. O objetivo não era exa-
tamente escurecer as janelas. Dom
Pedro queria namorar a mulher de
Félix, Clémence, belíssima, por si-
nal, que acabou engravidando. Pe-
dro de Alcântara Brazileiro, nascido
no dia 30 de agosto de 1829, era
apenas mais um dos 16 filhos do
imperador.

-Dom Pedro caiu no golpe
da barriga - adverte Milton
Teixeira. - O pior è que o
marido ficou calado, até mes-
mo quando flagrou o monarca
nu na cama, e acreditou quan-
do a mulher lhe disse que estava
prestando os primeiros socor-
ros a Pedro, que teria caído do
cavalo!

No comércio, a porcelana da
China era artigo tradicional, mas
outros utensílios estavam chegando
às cozinhas. Na exposição do Arte
Sesc, vêem-se forminhas em forma
de bichos, moedores de amêndoas
e cafeteiras de origem árabe, que se
tornaram rapidamente objetos de
desejo.

Outros destaques são as receitas
de sopa, de coelho à portugueza,
Galinha de d'Angola, macaco, estu-

fados com castanhas.
- Evitamos a receita de macaco,

comum na época. Já imaginou se
alguém decide experimentar o pra-
to? - diverte-se Heloísa Alves, ar-
quiteta e coordenadora da expo-
sição do Arte Sesc.
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Na Rua dos Latoeiros, salame
e lingüiça com muito asseio

No ano passado, a escritora Maria
Beatriz Nizza da Silva lançou o livro
A Gazeta do Rio de Janeiro (EdUerj),
sobre o primeiro jornal fundado no
Brasil, em 1808. Em seus anúncios,
pode-se acompanhar o crescimento
do comércio na cidade. Havia tam-
bém os comunicados de novos pro-
fissionais que estavam se estabele-
cendo no Rio.

Em 1812, o romano Antônio
Giorgi anunciou que podia pintar
qualquer casa, além de "forrar pa-
redes úmidas, sem que o dito papel
seja ofendido". Vendiam-se cande-
eiros de vários tipos e grandes lus-
tres, de seis a 12 arandelas para luzes.
Tinas para banho, "lavatorios com
todos os pertences (com jarro para
água e saboneteira)", instrumentos
de cozinha, fogões. As "bancas de
lavar" eram muito procuradas.

O italiano João Barbon pagou
um comercial para avisar aos con-
sumidores que na Rua dos La-
toeiros (atual Gonçalves Dias) ele
vendia paios e dois tipos de lingüiças
e salames de toda a qualidade. Em
outro anúncio, a loja achou por
bem avisar que fazia salame de ca-
beça de porco!

Entre os produtos importados,
eram oferecidos temperos,

água-de-cheiro, bebidas e gotas
amargas. A autora se pergunta para
que serviriam essas gotas. Nem ela
sabe responder.

Chá das cinco
Havia um consumo popular de

chá na cidade, e não eram só os
ingleses os fãs da infusão. Na Rua das
Violas (hoje Teófilo Ottoni) número
12, vendia-se chá às libras, vindo na
Maria I: Aljofre, Pérola, Hisson,
Uxim e Sequim, com os preços
correspondentes ao lado. O hábito
de comer fora começa a se tomar
mais comum, só que se almoçava de
manhã e se jantava ao meio-dia, nas
casas de pasto.

No capítulo O cotidiano, Maria
Beatriz Nizza da Silva reproduz o
anúncio do mestre cozinheiro José
Narciso, publicado em 1809. 'Faz
saber ao respeitável público que no
Catete, junto à venda do Machado,
se abriu uma nova casa de pasto, na
qual dá mesa redonda a 800 réis por
pessoa, e quem quiser separada para
jantar, tem quarto fechado, havendo
na dita casa boas massas, salsichas e
tudo o mais com muito asseio. Tam-
bém darájantares para fora quem lhos
encomendar, pois é muito hábil em
caçarolas e massas", escreveu.

CASAL 20 - Copiava-se a
moda francesa, inclusive
os tecidos de lã

Padaria fabrica pão
de luxo, francês,
inglês, italiano e
espanhol, amassado
por máquina de nossa
invenção
A Gazeta do Rio de Janeiro,
1816

NOVIDADES - As forminhas
eram úteis para as marmeladas

Modistas francesas assinavam os trajes
O inglês, que vendia sapatos abo-

tinados, importados, na Rua do Ou-
vidor, não gostou de saber que, na
frente de sua loja, Mlle.Luci decidiu
abrir o seu negócio. Segundo Joa-
quim Manuel de Macedo, em Me-
mórias da Rua do Ouvidor, a jovem
parisiense, "costureira" da loja, "ti-
nha um procedimento leviano, tra-
vesso e provocador de namoradas
liberdades".

O inglês detestava ser cha-
mado pelos fregueses de mon-
sieur, afinal, ele era inglês! Per-
cebendo isso, Mlle. decidiu im-
plicar com o comerciante e,
todas as vezes que passava por
ele, dizia: "Bonjour, monsieur",
deixando o homem furioso.

No famoso livro, Macedo des-
creve o ano de 1822 como aquele
que vai mudar a história da cidade.
' Uma dúzia (nem tanto) de fran-
cesas, sem peças de artilharia, nem
espingardas, nem espadas, e apenas
com tesoura e agulhas, fundaram
suave e naturalmente, e sem opo-
sição nem protestos, a França An-
tártica no Rio de Janeiro".

Tirando a casa da francesa, havia
na Rua do Ouvidor lojas com mer-
cadorias expostas em armações de
jacarandá, chamadas de vidraças,
que nasceram antes das vitrines.
Segundo Alberto A. Cohen, em
seu livro Ouvidor, amado Rio (A. A.
Cohen Editora), o novo hábito
substituía o antigo estilo de exibir

"as fazendas e os cordéis estendidos
nas tachadas e ombreiras das casas
comerciais".

Os homens sentiram no bolso a
modernização do comércio à fran-
cesa e a ida das mulheres às compras.
Como cita Manuel de Macedo:
"Os pais e os maridos viram subir a
cinqüenta por cento a mais a verba
das despesas com vestidos e os en-
feites das filhas e das esposas. Não
havia casamento, batizado ou ca-
samento sem roupa nova, assinada
pelas modistas francesas". Parece
que se ouvia nas ruas" Vive Ia Fran-
ce", tal era a influência: os cariocas
amavam, se comportavam, rala-
vam, caminhavam e respiravam co-
mo os franceses.

» Primeiro livro de receitas foi uma cópia

NOVIDADES - O moedor de castanhas facilitava a vida dos doceiros

A arquiteta Heloísa Alves
avisa que as forminhas serviam
para os doces finos e as mar-
meladas.

- Passou a existir um maior
requinte depois de 1812. O co-
zinheiro de dona Maria, que tinha
afrancesado os pratos ainda em Lis-
boa, veio para o Brasil. Em 1840,
lançou O cozinheiro imperial, o pri-
meiro livro de culinária, na verdade,
uma cópia do original assinado por
Lucas Rigaut.

Já O cozinheiro nacional, segundo
livro de culinária publicado no Bra-
sil, por volta de 1875,foi"aprimeira
tentativa de documentar uma co-
zinha que usasse ingredientes só
nossos: anta, cará, cobra, mandioca,
paca, papagaio, peru, rã, tanajura",
conclui Heloísa. Seus propósitos
são definidos na abertura do livro:
"Ê tempo que este país se emancipe
da tabela européia debaixo da qual
tem vivido ate hoje".

Sopa à 'portuguesa'
(com a grafia da época)
Ponhão no fundo de uma
casserolla uma capella
feita de salsa, coentro e
hortelã; corte-se um pão
ao meio, faça se em
bocadinhos, arrumem-se
na cassarola com as
côdeas para baixo, e
um quarto de hora
antes do jantar
molhem-se com um
caldo feito de carne
de vacca, paio,
presunto, uma perdiz,
uma mão cheia de grãos,
dous olhos de couves, duas
cenouras, uma cabeça de alhos e
uma cebola cravejada, e ponha-se
a ferver por um instante sobre
umas brazas, tapada a cassarola
com a sua tampa; fervidas que
sejão, virem-se de cima para
baixo sobre um prato côvo, ou

RECEITAS - Os primeiros livros
são cópias dos franceses

em uma sopeira, e sirvão-se
guarnecidas de roda com paio
e o presunto, e no meio os
olhos de couve com seis olhos
escalfados.

Text Box
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 30 mar. 2008. Economia, p. A20-A21.




