MEMÓRIAS DA RUA DO OUVIDOR
Joaquim Manoel de Macedo
CAPÍTULO 1

Como a atual Rua do Ouvidor, tão soberba e vaidosa que é, teve a sua origem em um desvio,
chamando-se primitivamente Desvio do Mar, e começando então (de 1568 a 1572) do ponto em
que fazia ângulo com a Rua Direita, neste tempo com uma só linha de casas e à beira do mar.
Como em 1590, pouco mais ou menos, o Desvio do Mar recebeu a denominação de Rua de
Aleixo Manoel, sendo ignorada a origem dessa denominação; o autor destas Memórias recorre a
uns velhos manuscritos que servem em casos de aperto, e acha neles a tradição de Aleixo
Manoel, cirurgião de todos e barbeiro só de fidalgos; começa a referi-la, mas suspende-a no
momento em que vai entrar em cena a heroína, que é mameluca, jovem e linda, e deixa os
leitores a esperar por ele sete dias.

A Rua do Ouvidor, a mais passeada e concorrida, e mais leviana, indiscreta, bisbilhoteira,
esbanjadora, fútil, noveleira, poliglota e enciclopédica de todas as ruas da cidade do Rio de
Janeiro, fala, ocupa-se de tudo; até hoje, porém, ainda não referiu a quem quer que fosse a sua
própria história.

Se tão elegante, vaidosa, tafulona e rica no século atual, por ventura lhe apraz esquecer o
passado, para não confessar a humildade de seu berço, pois que é do Ouvidor, cerre bem, os
ouvidos; porque tomei a peito escrever-lhe a história, mas com tanta verdade e retidão que se
lembrando-lhe seus tempos primitivos ela tiver de amuar-se pelo ressentimento de sua soberba
de fidalga nova, há de sorrir depois a algumas saudosas e gratas recordações que avivarei em
seu espírito perdidamente absorvido pela garridice e pelo governo da moda.

As Memórias da Rua do Ouvidor têm, em falta de outras, um incontestável, grande e precioso
merecimento, pois começa já e imediatamente, sendo os seus hipotéticos leitores poupados aos
tormentos do prólogo, proêmio, introdução, ou coisa que o valha, em que, de costume, o autor,
abismado em dilúvios de modéstia, abusa da paciência do próximo com a exibição de sua
própria pessoa afixada no frontispício do monumento.

*

Salvo o respeito devido à sua atual condição de rica, bela e ufanosa dama, tomo com a minha
autoridade de memorista-historiador, e exponho ao público a Rua do Ouvidor em seus
coeirinhos de menina recém-nascida e pobre.

A atual rainha da moda, da elegância e do luxo nasceu...

É indeclinável principiar por triste confissão de ignorância: não sei, não pude averiguar a data do
nascimento da rua que desde 1780 se chama do Ouvidor, do que a ela disso não resulta
prejuízo algum, e pelo contrário ganha muito em sua condição de senhora; porque, isenta de
aniversário natalício conhecido, não há quem ao certo lhe possa marcar a idade, questão
delicadíssima na vida do belo sexo. Que afortunada predestinação dessa Rua do Ouvidor!

São menos felizes que ela as próprias senhoras nascidas no último dia de fevereiro ano
bissexto, as quais têm o condão de aniversário natalício só de quatro em quatro anos...

Mas memorista-historiador que sou, não hesito em atraiçoar o segredo da idade aproximada da
Rua do Ouvidor, que tão louçã, namoradeira e galante conta com certeza mais de trezentos
janeiros.

Sabem todos que a cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, fundada por Mem de Sá em
1567, teve o seu assento sobre o monte de S. Januário (depois chamado de Castelo); mas,
perdido o receio de ataques inopinados dos Tamoios, começaram, logo, os colonos a descer do
monte e a estabelecer-se na planície.

Primeiramente levantaram à beira do mar casas e choupanas com uma só linha, formando o
que alguns anos mais tarde recebeu o nome de Rua da Misericórdia; em seguida foram
adiantando suas rudes construções pela praia de Nossa Senhora do Ó, que a mudar de
denominação se foi chamando Lugar do Ferreiro da Polé, Praça do Carmo, Terreiro do Paço,
Largo do Paço, e enfim Praça D. Pedro II.

Da praia de Nossa Senhora do Ó (onde logo depois de 1567 um devoto erguera pequena capela
com essa santa invocação) as casas e palhoças continuaram a levantar-se mais ou menos
separadas uma das outras e ainda á beira do mar, e também em uma só linha, que muito em
breve formaram a primitiva Rua Direita que é desde 1870 Rua Primeiro de Março.

Tudo isso foi obra de 1568 a 1572, e não admira, porque as primeiras casas eram de construção
muito ligeira e evidentemente provisória.

Mas em ano que correu entre o de 1568 e o de 1572 alguns colonos abriram à pouca distância
do começo da rua que se denominou Direita uma entrada em ângulo reto com ela, e cada qual
foi improvisando grosseiro ubi para si e para sua família aos lados dessa aberta feita sobre
areias e por entre mesquinha vegetação denunciadora de antigo domínio do mar.

E, curiosa, interessante, notável, notabilíssima idéia ou inspiração daqueles colonos
portugueses tão bisonhos e tão sem malícia!... como aquela aberta ainda não era rua, e eles
precisavam designá-la por algum nome, chamaram-na Desvio do Mar. Desvio!...

Eis o berço da bonita, vaidosa e pimpona atual Rua do Ouvidor! Fica, pois, historiado que ela
nasceu de um desvio, e desvio da Rua Direita, ou do caminho direito, o que, a falar a verdade,
não era de bom agouro.

Todavia foi ali aumentando logo o número dos tetos abrigadores; como, porém, se já estivesse
prevendo e prelibando seus destinos futuros, o Desvio do Mar ostentou desde os seus primitivos

anos suas duas séries de cabanas de aspecto rústico, mas agradável, e perfeitamente alinhadas
e paralelas.

O Desvio teve por primeiros moradores gente pobre, no trabalho, porém ativa; peões que
exerciam misteres, operários, e um cirurgião que era barbeiro dos nobres.

Mas no ano de 1590 e sem intervenção nem audiência da Câmara Municipal, o Desvio do Mar
por acordo geral dos colonos subiu ao grau honorífico de rua urbana com o nome de Aleixo
Manoel.

Tal foi a primeira denominação que recebeu, deixando de chamar-se - Desvio - a rua, cujas
Memórias escrevo, Aleixo Manoel! nome masculino, feio, ingrato, peão sem raiz de fidalguia,
nem carta de nobreza.

Procurei nas crônicas do tempo, e nas obras de Monsenhor Pizarro e de Baltazar da Silva
Lisboa algum Aleixo Manoel que tivesse deixado nome na história; mas foi trabalho baldado,
não encontrei entre os fidalgos da nascente colônia esse positivo e irrecusável avô da atual Rua
do Ouvidor; não há, porém, meio de dissimular o parentesco, porque em livros que escaparam
ao incêndio do arquivo da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro em 1791 se acha
escrita e mencionada a tal denominação de Rua de Aleixo Manoel.

Ah! que nem por isso se arrepie ressentida, e que não maldiga do seu memorista a Exma. Rua
do Ouvidor.

Até aqui o pouco que deixo relatado é seriamente tradicional quanto ao Desvio, e em tudo mais
positivamente histórico; quero, porém, em honra e glória da Rua do Ouvidor dar a todo transe,
em falta de origem aristocrática impossível, origem romanesca a denominação de Aleixo
Manoel que ela teve no outro tempo.

Para casos de aperto como este, o memorista, que se reserva direitos confessos de imaginação,
deve ter sempre velhos manuscritos ricos de tradições que expliquem o que se ignora.

Não exijo dos meus leitores que tenham por incontestável a tradição que apanhei nos meus
velhos manuscritos. Liberdade ampla de aceitá-la ou não.

Aleixo Manoel, colono português, era cirurgião e também barbeiro, mas barbeiro só de fidalgos;
morava no monte de S. Januário perto do colégio dos padres jesuítas; como porém poucos
doentes tivesse, e ainda menos fidalgos a barbear, lembrou-se um dia de procurar fortuna,
explorando a guerra.

Neste ponto a minha tradição se aproveita de uma lúgubre página da história.

Como os índios Tamoios, irreconciliáveis e odientos inimigos dos portugueses, hostilizassem a
estes quase constantemente, atacando e destruindo seus estabelecimentos rurais na capitania
de S. Vicente, e ainda mais na do Rio de Janeiro, o Governador Antônio Salema, resolvendo
exterminar aquela tribo selvagem, fez partir contra ela duas colunas expedicionárias, uma de S.

Vicente e outra da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, para nesta capitania levarem a
ferro e fogo o extermínio a essa tribo funesta e indomável.

Aleixo Manoel alistou-se voluntário na coluna expedicionária fluminense, que foi comandada por
Cristóvão de Barros.

A história guarda a lembrança da justificada, mas horrorosa, guerra: o incêndio devorou dezenas
de aldeias de índios, e destes mais de dez mil foram mortos, mais de sete mil prisioneiros e
reduzidos à escravidão, e os Tamoios que puderam escapar meteram-se pelas florestas,
emigrando para muito longe, e para sempre.

Mas o que a história não diz, e a minha tradição informa, é que a tremenda expedição rendeu a
Aleixo Manoel dois escravos tamoios, a quem ele generoso e a Custo salvara da medonha
hecatombe de uma horda apanhada de surpresa em sua aldeia, nas proximidades de Cabo Frio.

Os dois escravos eram um índio quase sexagenário, e uma índia, sua neta, de três anos de
idade; - um homem já a envelhecer, e uma menina a criar; mas para conseguir salvá-los da
morte, Aleixo Manoel os tomou à sua conta.

A menina evidentemente não era de raça pura tupi; era uma linda mameluca: a aldeia selvagem
estabelecida perto de Cabo Frio ocupado por franceses e as relações amigas e freqüentes
destes com os tamoios das vizinhanças, seus aliados, explicavam o cruzamento das duas raças
naquela bonita e interessante criança.

De volta á cidade, Aleixo Manoel não quis continuar a residir no monte de S. Januário, e,
fazendo construir boa e espaçosa cabana no Desvio do Mar, nela se estabeleceu como cirurgião
e ainda barbeiro, mas barbeiro só de fidalgos.

Os dois escravos receberam o batismo: o índio já meio velho chamou-se Tomé, e a menina
ainda criança Inês.

Deus abençoa sempre as boas ações e sobre todas as virtudes, a caridade.

Aleixo Manoel colheu em breve proveitoso e merecido prêmio de seu nobre e generoso impulso
de amor ao próximo para com os dois infelizes. Tomé, mandado por seu senhor a trazer-lhe do
monte do Desterro (depois de Santa Tereza) a famosa e ótima água de Carioca, internava-se na
floresta, e nela recolhia ervas, folhas, cortiças e raízes de árvores, cujas virtudes medicinais por
experiência, embora rude, conhecia, e as levava ao cirurgião, a quem indicava as moléstias em
cujo tratamento elas aproveitavam.

Com esses novos recursos terapêuticos, Aleixo Manoel começou, graças ao pobre escravo, a
distinguir-se por admiradas vitórias médicas, ganhou fama; teve clínica extensa e rendosa,
reconstruiu sua cabana que se tornou casa muito regular e de bonito aspecto exterior, bem que
de um só pavimento, e adicionou-lhe a um lado uma cerca ou gradil de varas, fechando pela
frente pequeno jardim e canteiros de legumes, seguindo-se para o fundo o quintal.

E com todo esse luxo o cirurgião não teve ânimo de privar-se da glória de barbear fidalgos.

No entanto, Inês ia crescendo a traquinar pela casa e pelo jardim, e o senhor de dia em dia cada
vez se deixava enfeitiçar mais pela escrava.

Mas Aleixo Manoel já era notabilidade, cirurgião famoso, o mais considerado dos moradores do
Desvio do Mar, e não havia quem pensasse em dar ao Desvio a denominação de Rua Aleixo
Manoel.

Ao correr do ano de 1590 o cirurgião principiou a observar certa mudança de costumes em
alguns fidalgos, que em vez de mandá-lo chamar a suas casas, como dantes, vinham barbearse na dele.

Nos primeiros dias ufanou-se muito daquela alteração de costumes, atribuindo-a à honraria e
consideração pessoal que lhe queriam prestar pelo crédito e pela estima que gozava.

Depois notou que os fidalgos que para barbear-se vinham a sua casa eram Gil Eanes, Lopo de
Melo e mais quatro ou cinco, todos de nobres famílias mas também todos célebres na cidade
por vida licenciosa e pervertida.

Tendo notado isso, desconfiou logo de fregueses tais, pôs-se de observação dissimulada e
cuidadosa, e bem depressa certificou-se de que os seus fidalgos, quando chegavam para
barbear-se, metiam os olhos pela porta do interior da casa, e que afora essa curiosidade
impertinente faziam ronda diária e suspeita pelo Desvio do Mar.

Aleixo Manoel não levou muito tempo a procurar a explicação do fenômeno, mas caiu das
nuvens, lembrando-se de Inês.

A mameluca fulgurava então entre os 17 e os 18 anos de idade, e com seus belos olhos negros,
sua boca lindíssima, seu rosto encantador e seu corpo de contornos admiráveis maravilhava
pela formosura. Era uma arrebatadora morena esperta, faceira, e - sem o pensar, voluptuosa.

Aleixo Manoel caiu das nuvens, porque só então refletiu do que já sabia, só então reconheceu
muito séria e gravemente que a menina sua escrava já era mulher.

Ele adorava Inês com enlevos e cultos de amor inocente e santo: até esse dia, porém, da queda
do alto das nuvens onde se iludia nos segredos ainda não manifestos da natureza da sua
afeição, ou deveras só amava Inês com o ardor e a pureza de pai estremecido.

Os fidalgos libertinos lhe alvoroçavam o ânimo: sabia que seus escândalos e atentados ficavam
sempre impunes, quando as vitimas eram gente do povo.

Gil Eanes, Lopo de Melo e os outros que o procuravam para barbear-se que intenções
trariam?... Nenhum por certo pensava em casar com uma moça que, além de filha de índia, era
escrava; que queriam então fazer dela?...

Nessa aflitiva e revoltante conjuntura, Aleixo Manoel apenas escapou de ter sido o primeiro
republicano da Rua do Ouvidor, e aí o mais antigo patriarca das idéias do meu bom amigo o Sr.
Otaviano Hudson.

Mas que havia de fazer Aleixo Manoel?... era impossível, ou seria loucura meter-se em briga
com fidalgos.

Fidalgos! a classe humana super-humanizada, privilegiada e purificada, a classe do seu culto e
da sua paixão!... quem diria que o seu maior tormento lhe viria de fidalgos?

Aleixo Manoel velou uma noite inteira a meditar, e a imaginar; mas na manhã seguinte achou-se
senão tranqüilo, ao menos, porém, esperançoso do bom resultado do plano que forjara.

Nesse plano a primeira e essencial condição era em casa a defesa e a segurança de Inês,
quando ele estivesse ausente.

O cirurgião não procurou auxílio fora da família: tinha sob seu teto cão fiel, velho, mas robusto e
forte; um índio, o avô de Inês.

Pôs de sobreaviso, mas em segredo absolutamente recomendando o já octogenário Tomé, que
se endireitou garboso, como o jacatirão, e murmurou surda e ameaçadoramente:

- Deixa eles!

Além das instruções que deu ao velho índio, o que mais fez Aleixo Manoel, ele lá o soube e nós
provavelmente o iremos sabendo; continuou, porém, respeitoso e humilde a receber em casa os
tais fidalgos, e a barbeá-los, como dantes, salva a idéia sinistra e repulsada, que às vezes lhe
vinha, de experimentar o corte da navalha nas gargantas dos privilegiados sedutores de
donzelas pobres.

Entretanto, o cirurgião muitas vezes ficava cismando, e a lembrar-se e relembrar-se de que não
era nem pai, nem tio, nem irmão, nem primo de Inês, e que por conseqüência não havia
impedimentos...

É verdade que ele tinha cinqüenta anos e a menina dezessete; mas por isso mesmo! velho que
se apaixona por menina perde logo com o coração a medida do tempo, principalmente futuro,
para ela a florescer, e para ele a murchar.

Inês estava percebendo mil coisas, mas era uma inocentinha que não via coisa alguma; divertiase muito assim; mimo e princesa de casa, a linda escrava era, desde pequenina, a senhora de
seu senhor.

Uma tarde Inês...

Evidentemente é este o momento em que a linda mameluca entra, manifesta-se em cena, e pois
que a minha tradição da Rua de Aleixo Manoel não pôde caber toda neste folhetim, eu seria o
mais inexperiente e insensato dos folhetinistas, se não interrompesse a narração, deixando os
meus leitores curiosos de contemplar a bela e voluptuosa Inês em sua primeira hora de
travessa, viva e um pouco maliciosa revelação.

Esperar é o tormento do desejo, mas vale a pena esperar sete dias pela contemplação de uma
jovem formosa.

CAPÍTULO 2

Continuação e fim da tradição achada nos velhos manuscritos. Como Inês, a mameluca
depois de pentear e despentear a cabeleira do seu senhor de direito e seu escravo de
fato e depois de rir e de zombar muito dele, vê e ouve, fingindo não ver nem ouvir os
pervertidos fidalgos que a namoravam, fica cismando, deixa de cismar, apura-se em
feceirice, e Aleixo Manoel põe-se de cabeleira nova. Conseqüências do apuro da
feceirice, da cabeleira nova e das denuncias confidenciais de João de Pina e da mãe
Sebastiana. Casamento e ceia com dois convidados em desapontamento e contra
vontade á mesa, e outras coisas que saberá, quem ler este capítulo, e etc. Fim da
tradição da romanesca origem da denominação de Rua de Aleixo Manoel que em 1590
recebeu a atual de Rua do Ouvidor.

Era uma tarde...

Convém não esquecer os costumes do tempo.

No século décimo sexto e ainda até quase o fim do décimo oitavo, os antigos colonos
portugueses não tinham no Brasil café para tomá-lo com a aurora, mas almoçavam com o sol às
seis ou sete horas da manhã, e jantavam com ele em pino ao meio-dia, salvo o direito de
merendar (hoje se diz fazer lunch) às dez horas da manhã.

Atualmente a sociedade civilizada almoça à hora em que os velhos portugueses jantavam, e
jantam de luzes à mesa à hora em que se levantavam da ceia aqueles nossos avós.

História de progresso e de civilização, que levam e estendem o sol de seus dias até depois da
meia-noite com a iluminação a gás, e, ainda preguiçosos, saúdam o rompimento de suas
auroras às 9 horas da manhã, quando abrem as cortinas dos seus macios leitos, e tomam, ainda
bocejantes, o seu café madrugador.

Portanto, a tarde tem hoje horas novas, que se confundem com a noite, e eu começava este
capítulo, indicando a tarde do outro tempo, que atualmente é a hora em que almoçam a
começar o dia o progresso e a civilização.

Estamos entendidos.

Era uma tarde (em 1590), uma hora depois do meio-dia, meia hora depois de suculento jantar.
Aleixo Manoel sentado em grande cadeira de encosto desejava, empenhava-se debalde em
dormir sua sesta eminentemente portuguesa; mas com a cabeça levemente inclinada, com os
olhos meio cerrados queria e não conseguia adormecer excitado pela lembrança dos fidalgos
libertinos, e pelos cuidados ansiosos do objeto do seu amor já um pouco anacrônico; em
erupções porém irresistíveis, embora ainda contidas pelos vexames do anacronismo
sentimental.

E quando mais de olhos cerrados, e mais de alma em vigília ativa estava Aleixo Manoel, Inês, a
linda mameluca, sua escrava de direito, e sua soberana de fato, Inês que sabia bem o que de
fato era, entrou na sala pé por pé, bem de manso, e parando atrás da cadeira do velho em
suposta sesta, travessa a brincar, e certa da impunidade do abuso traquinas, começou a pentear
e a despentear, a arranjar e a desarranjar com seus dedos mimosos a cabeleira e o rabicho da
cabeleira do seu senhor.

Aleixo Manoel sentia, gozava o contato das mãos ou de asas de anjo a traquinar suave e
deliciosamente em sua cabeleira feliz, e após alguns minutos quase animado por aqueles
afagos de mãos de cetim quase esquecido de que qüinquagenário bem pudera ter sido avô da
mameluca, menina de dezessete para dezoito anos, sem mover a cabeça que conservava meio
curva, e abandonada às travessuras dos dedos da bela mameluca, perguntou com voz
comovida, e um pouco hesitante por aquele vexame, que é a consciência do desmerecimento, e
que poderia chamar-se o pudor da velhice:

- Inês, se eu te desse a liberdade, tu me deixarias?...

A mameluca puxou pelo rabicho da cabeleira do senhor seu escravo, como subitamente
impulsada pela impressão de idéia insólita e súbita:

- A liberdade?... que história é essa?... de que liberdade é que eu preciso?...

- Tu és minha escrava, Inês.

- Pois não sou!... disse a mameluca rindo e dando com os dedinhos leve piparote no nariz do
velho.

Aleixo Manoel riu-se também daquele sinal de reconhecimento da escrava, e logo depois
tornou, dizendo:

- Falemos seriamente, é necessário.

Inês, curiosa, respondeu:

- Vamos!... seriamente...

- Dize a verdade: tens visto a rondar-nos a casa... certos fidalgotes vadios e insolentes...

- Tenho, tenho; às vezes, quando estou no jardim, vejo-os...

- E eles?... vêem o teu rosto... as formas de teu corpo?...

- É possível... provável... quase certo...

- Ah!... tu te mostras a eles, Inês?...

- Eu?... que aleive me levanta!... que pecados me quer pôr em cima do coração inocente!... está
virado em rabugento padre confessor...

- Mas então como é que os perversos te vêem o rosto, e...

- Ah!... é o vento...

- A que vem aqui o vento?...

- Vem como o único pecador; o vento às vezes levanta o véu que esconde o rosto, desarranja a
mantilha que esconde as formas do corpo.

- Inês, tu te confessas vaidosa; o vento é a tua vaidade.

A mameluca pechou pelos cabelos do senhor e disse-lhe:

- Que velho impertinente!... suponhamos que assim seja: então a gente há de ser bonita e viver
e morrer sem amigo vento que levantando-lhe o véu e desarranjando-lhe a mantilha dê
testemunho da sua boniteza?...

- Ah! portanto gostas de algum daqueles fidalgos libertinos, sedutores malvados...

- Não, não! eu gosto somente de que eles e todos me achem bonita.

- Inês!

- Tal e qual; não nego, nem dissimulo.

- E eu?... eu te acho bonita, Inês?

- Sim! sim! e muito! e a escrava beijou docemente a fronte de seu senhor.

Aleixo Manoel estremeceu todo, e disse:

- Inês! tu és filha de índia, e minha escrava: aqueles fidalgos desmoralizados, embora elegantes
mancebos e fingidos namorados, só pensam em seduzir-te e lançar-te depois no desprezo da
ignomínia...

- Também eu desconfio disso...

- Ah! pois bem: Inês, tu precisas de protetor legítimo...

- E não o tenho já?

- Falta-lhe condição essencial!

- Qual é?... eu ainda não senti a falta.

- Inês, queres passar e subir de minha escrava à minha legítima esposa?..,.

A dominante e leviana mameluca desatou a rir.

- De que te ris, doida?

- De três tolices na sua proposta: primeira, a escrava, que é senhora, passar a senhora escrava;
- segunda, uma menina casar com um velho; - terceira, filha da segunda, por ser menina casada
com velho usar dois véus em lugar de um e de duas mantilhas em vez de uma.

- E se a escrava que é senhora se tornasse ainda mais soberana, sendo esposa?...

- Não é muito seguro.
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