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CAPÍTULO 1

O FILHO AFORTUNADO

 ‡ Tempos depois, quando seus planos estavam em ruínas, todas as vidas 
perdidas e os amores partidos, ele ficava numa poltrona de seu clube em 
Londres junto com todos os outros velhos imperialistas, exagerava o relato 
de sua única vitória e a considerava justificada. Nesta altura, a lenda de 
Henry Wickham tornara-se icônica, e sua fraude a serviço da rainha e do 
país fazia parte das histórias do Império. Nos jornais e revistas, seu rosto 
enrugado e queimado pelo sol olhava em direção a uma distância vaga, sua 
cabeleira branca flutuando como uma nuvem ao redor de sua cabeça enor-
me. Os detratores afirmavam que era grosseiro e egoísta, nada mais que um 
oportunista que estivera no lugar certo na hora certa. Para outros, era um 
lembrete constrangedor da ambição voraz do Império. Mas estas eram opi-
niões de uma minoria, sem ligação com a opinião popular. Por ter morado 
durante tanto tempo nos confins da Terra, carregava como uma medalha o 
prestígio do desconhecido. Ele era uma força, e as forças zombam das aná-
lises que se fazem delas. Elas simplesmente existem.

Joseph Conrad conhecia homens como ele e o custo de sua ambição. 
“Vou te contar no que eu acredito”, escreveu em 1913 em seu conto “O 
Plantador de Malata”, uma história que alguns dizem ter sido inspirada em 
Wickham e seu último empreendimento fracassado. “Acredito que quando 
você se dedica de todo o coração em um objetivo, você é um homem que 
não calcula o custo para si e nem para os outros.” Mas não é difícil descon-
fiar de que Henry conhecia muito bem os custos. Fotografias da época de 
seu triunfo mostram um homem com um ar distante e um tanto insatisfei-
to. Nas fotos, as velhas ambições ainda reinam soberanas, quando está tan-
to de terno de tweed londrino quanto de uniforme branco, posando ao 
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lado de uma seringueira de quase 20 metros de altura. Nunca parece estar 
em paz. Há um retrato dado à sua sobrinha pouco depois de ele ter recebi-
do o título de cavaleiro, uma fotografia particular jamais destinada à divul-
gação. Excepcionalmente, sua expressão é suave. Ele abaixa o queixo salien-
te e não tem um olhar furioso. Está relaxado, e seus descendentes insistem 
em dizer que conseguem vislumbrar um leve traço de sorriso.

Se isso for verdade, é um sorriso com um toque de lamento.

†
Há dois registros de momentos de paz na longa vida de Henry Alexander 
Wickham. Um deles foi na selva. O anterior foi em um local mais inofen-
sivo: as colinas e os vastos campos de Hampstead Heath, ao norte de Lon-
dres, seu primeiro lar.

Henry nasceu em 29 de maio de 1846, uma sexta-feira, em Grove 
Cottage, Haverstock Hill, a 6 quilômetros a noroeste da cúpula da catedral 
de Saint Paul, em Londres. Era uma boa época para se estar vivo para quem 
fosse inglês da classe “mediana” e fizesse parte do clube. Nos dias de hoje a 
Inglaterra tem sido descrita como “uma ilha abarrotada, onde as cidades e 
as vilas se espremem umas contra as outras como rochas em um velho muro 
de pedras”. Embora a ilha ainda não tivesse chegado a esse ponto, Londres 
crescia rapidamente, espalhando-se como uma mancha de óleo e absorven-
do as vilas antigas à sua volta, uma amostra do que estava por vir. Para os 
escritores de meados do século, Londres não tinha começo nem fim; era 
uma “província repleta de casas”, “um estado”, era Gargântua, absorvendo e 
excretando vastas quantidades de pessoas e bens. O mundo inteiro estava lá, 
ou pelo menos as suas glórias: o açúcar bruto das Índias Ocidentais, o chá e 
a seda da China, o couro e as peles da Patagônia e a borracha do Brasil.

A rainha Vitória estava em seu trono havia 13 anos. Os historiadores 
descrevem os anos 1850 como um tempo de relativa paz e prosperidade, 
mas a Pax Britannica dos meados do reinado vitoriano era um termo rela-
tivo. Durante a “longa paz” do reinado de Vitória, não houve um ano se-
quer em que os soldados britânicos não estivessem lutando em algum lugar 
do mundo pela glória maior do império. Estas foram as “guerras selvagens 
de paz”, como Rudyard Kipling as descreveu, e o ano do nascimento de 
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Henry testemunhou a Primeira Guerra Sikh, a sétima Guerra dos Cafres  e 
o cerco de Áden. Esses conflitos de grande dimensão não podiam ser evita-
dos: era o preço a ser pago para salvar e civilizar o mundo.

“Ninguém jamais compreenderá a Inglaterra vitoriana”, escreveu o his-
toriador Robert C. K. Ensor, “se não compreender que dentre as nações [...] 
altamente civilizadas ela era uma das mais religiosas que o mundo já conhe-
ceu”. Os vitorianos acreditavam ser os “eleitos de Deus”, uma crença que 
infundia-lhes o fervor para espalhar sua marca de civilização pelo mundo. 
Este era seu direito e sua obrigação, o seu “fardo do homem branco”. O Im-
pério Britânico estava empenhado em uma missão justa, e, embora pudesse 
se equivocar, suas intenções eram fundamentalmente nobres. Se o indivíduo 
fraquejasse ou perdesse o ânimo, a nação e o império viriam em seu auxílio.

A crença do Império em moldar o mundo se apoiava em dois grandes 
pedestais. Primeiro, o chamado para espalhar o cristianismo e salvar as al-
mas dos homens. Segundo, a disseminação do livre-comércio. Definido 
em termos gerais como a crença no movimento livre do mercado sem in-
terferências e restrições do governo, o livre-comércio era considerado um 
instrumento de paz e “aperfeiçoamento do mundo”: a expansão do comér-
cio e os investimentos britânicos no estrangeiro eram intrinsecamente 
bons, pois levavam o espírito empreendedor e o progresso para o mundo. 
Se o empreendedorismo e a ética do trabalho eram valores civilizatórios, o 
capitalismo era sua força moral: apesar de a ganância e os interesses pró-
prios terem entrado na equação, eram secundários, ao menos na teoria. A 
maioria dos vitorianos pode não ter entendido a dinâmica do investimento 
britânico ou de fato não ter chegado a compreender a geografia real de seu 
império, mas reagia com entusiasmo e ardor diante das grandes celebrações 
que anunciavam a reputação de seu império no mundo. “Para eles”, disse 
o historiador John Gardiner, “o império era exótico e indistinto, mas mes-
mo assim era uma questão de orgulho legítimo”.

†
Os instrumentos do império são muitos e variados, e às vezes é preciso que 
se passem gerações para sua importância ser reconhecida. Foi este o caso da 
borracha. A impressão é a de que sua exploração no século XIX explodiu da 
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noite para o dia e envolveu um elenco de personagens que variava de aven-
tureiros esfarrapados como Henry a investidores, inventores, imperialistas e 
mascates. Todos deviam prestar reconhecimento a Colombo, pois, segundo 
a maioria dos relatos, o marinheiro imprevisível foi o primeiro europeu a 
tomar conhecimento do estranho material elástico. Ele comentou sobre a 
substância leitosa branca que escorria das árvores e dos arbustos derrubados. 
As pessoas que o acompanhavam descreveram um lendário jogo com bola 
no qual dois times de índios corriam atrás de uma esfera escura que quicava 
com força, subindo mais alto do que era possível imaginar, e isso sem “ne-
nhuma necessidade de que a enchessem de ar”. Era jogado em muitos luga-
res, sob vários nomes, de batey a Pok-a-tok, e Cortés descobriu que os astecas 
tinham a sua própria versão do jogo na corte do rei Montezuma II, o qual 
era chamado de tlatchl. Outros mergulhavam os pés na substância leitosa e 
os mantinham sobre uma fogueira fumegante para criar um calçado imper-
meável instantâneo. Alguns chamavam a árvore de cao o’chu, ou “árvore que 
chora”. Esta expressão passou a ser cauchu em espanhol, e em francês aca-
bou se transformando em caoutchouc, termo usado nos dias de hoje.

Os franceses foram os primeiros a fazer publicidade da borracha, a 
começar pela viagem ao Novo Mundo feita pelo geógrafo Charles Marie de 
la Condamine em 1735 para determinar o verdadeiro formato da Terra. Ao 
retornar, levou consigo amostras de borracha e relatos detalhados de suas 
características botânicas. Cunhou o termo “látex” a partir da palavra espa-
nhola para “leite” e descobriu que a borracha servia como uma proteção 
excelente para os frágeis instrumentos científicos durante a longa viagem 
pelo mar de volta para casa. Em 1775, o botânico francês Jean Baptiste 
Fusée Aublet descreveu o gênero e a sua primeira espécie, a Hevea guianen-
sis, uma variedade encontrada na Guiana Francesa. Embora os espanhóis e 
os portugueses tivessem as maiores oportunidades de ganhos comerciais 
devido ao extenso domínio sobre o Novo Mundo, a borracha não parecia 
ser algo que traria a riqueza instantânea, e eles não demonstraram interesse. 
Até o fim do Iluminismo, a borracha era vista na Europa como uma novi-
dade, restrita a brinquedos e artefatos fabricados pelos índios.

A borracha esperou até que a química moderna destrinchasse seus 
segredos. Em 1770, o inglês Joseph Priestley, descobridor do oxigênio, no-
meou a estranha substância de India rubber depois de observar que uma 
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amostra da Índia “se adaptava perfeitamente ao propósito de remover do 
papel, por meio da fricção, as marcas de um lápis preto de grafite”. A bor-
racha era também barata: uma “peça de aproximadamente uma polegada 
cúbica [era vendida] por três shillings e durava muitos anos. Em 1790, 
Antoine François de Fourcroy, um dos fundadores da química moderna, 
testou maneiras de dissolver a borracha, e em 1791, foi concedida ao inglês 
Samuel Peal a primeira patente inglesa por um processo de introduzir bor-
racha em “todos os tipos de couro, algodão, linho e roupas de lã, artigos de 
seda, papel e madeira”, tornando-os “perfeitamente impermeáveis”, dizia 
ele. O processo de Peal parecia simples: ele dissolvia pedaços sólidos de 
borracha em um recipiente com terebintina e em seguida espalhava a pasta 
pegajosa no tecido. Depois de seco, estava impermeável, mas nunca secava 
por completo, criando uma roupa que, embora fosse quente e impermeá-
vel, era também malcheirosa e pegajosa.

Apesar desses inconvenientes, os empreendedores estavam atraídos 
pelo estranho material. No Pará, próximo à foz do Amazonas, as autorida-
des coloniais portuguesas promoviam a seringa, ou borracha de seringa, 
nome dado à borracha devido à sua primeira aplicação. Nos anos 1750, 
botas do exército, bornais e outros itens militares eram enviados em gran-
des quantidades de Lisboa a Belém para serem impermeabilizados. Em 
1800, os comerciantes da Nova Inglaterra faziam pedidos de calçados fei-
tos de seringa. Em 1825, o escocês Charles Macintosh descobriu que a 
borracha se dissolvia em nafta, um solvente inflamável. Ele colocava a pas-
ta de borracha entre múltiplas camadas de tecido para criar uma roupa à 
prova d’água mais durável que a de Peal. O sucesso de Macintosh deu iní-
cio a uma corrida repentina e intensa de pequenos concorrentes da Ingla-
terra, da França e dos Estados Unidos, mas as roupas emborrachadas ainda 
ficavam pegajosas no calor e quebradiças no frio, e muitas vezes clientes 
furiosos devolviam peças com a borracha semiderretida. Nos anos 1830, a 
maioria dessas primeiras empresas havia fracassado.

O Brasil era o principal fornecedor mundial de borracha bruta, mas a 
demanda não era grande: em 1827, o total de exportações somava apenas 8 
toneladas ao ano. A borracha era um enigma, um produto natural que os 
químicos e os industriais pressentiam ser de grande uso, mas sua instabili-
dade química condenava qualquer investidor. Havia, porém, uma alternati-
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va às pastas dissolvidas de Macintosh e Peal. Em 1820, Thomas Hancock 
abriu a primeira fábrica de borracha da Inglaterra. Seu processo era baseado 
nos efeitos da maceração e do calor, e não em uma solução líquida. Han-
cock reciclava a borracha em uma máquina trituradora, a qual, por motivos 
de segurança, chamava de pickler, um cilindro oco de madeira com dentes. 
Certo dia, enquanto girava a máquina, Hancock percebeu que o calor gera-
do pelo processo derretia os restos de borracha numa bola uniforme, quente 
e quase tão boa quanto uma nova. A borracha triturada se dissolvia mais 
rapidamente na nafta do que a borracha “bruta” trazida da selva. Os indus-
triais acordaram para o fato de que esta borracha aquecida e maleável pode-
ria ser moldada em qualquer formato — o primeiro plástico barato. A In-
glaterra logo se viu inundada de vários objetos de borracha: rolos, blanquetas 
de impressão, correias de transmissão, almofadas para mesa de bilhar e ins-
trumentos cirúrgicos. Em 1827, a primeira mangueira de borracha foi usa-
da para apagar um incêndio em Fresh Wharf, em Londres. No mesmo ano, 
os fabricantes de cerveja adicionaram borracha às suas cervejas (embora não 
se tenha registrado por que alguém teria pensado em fazer isso). A borracha 
conferia um “paladar ruim”, mas depois de a imergirem no líquido residual 
do processo de fermentação, os mestres cervejeiros descobriram que adoci-
cava levemente o sabor. Em 1830, Hancock e Macintosh uniram suas em-
presas; em 1835, a fábrica de borracha de Hancock era a maior do mundo, 
e ele usava de 3 a 4 toneladas de seringa por ano.

Porém, ainda persistia o problema do enrijecimento da borracha no 
frio e derretimento no calor, um problema tão sério que parecia insuperá-
vel, até a inovação trazida em 1839 por Charles Goodyear, ex-comerciante 
de ferragens. Assim como Wickham, havia um quê de impetuosidade em 
Goodyear. Tal qual Wickham, sua história se resumia em um grande triun-
fo e uma infinidade de fracassos. Goodyear se considerava um “instrumen-
to nas mãos de seu Criador”, e mais tarde diria que a decisão de voltar sua 
atenção para a borracha foi um ato da Providência. A sua busca era tão 
voltada a um só propósito que sua vida se tornou uma repetição de prisões, 
pobreza extrema e processos judiciais, tudo em nome da borracha. O polí-
mero negro era mais do que um recurso natural: assumiu as características 
de um ícone religioso. “Quando eu era estudante”, escreveu em seu livro 
Gum-Elastic (Goma elástica), “as propriedades misteriosas e maravilhosas 
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desta substância atraíram minha atenção e causaram uma impressão muito 
forte em minha mente”. Esta primeira impressão nunca o deixou. Era um 
desejo tão profundo que se aproximava do divino:

A qualidade mais marcante desta goma é a sua elasticidade maravilho-
sa. Nisto consiste a grande diferença entre ela e as outras substâncias. 
Pode ser esticada até oito vezes mais do que seu comprimento original 
sem se romper, e depois retorna à sua forma original. Provavelmente 
não há nenhuma outra substância inerte cujas propriedades provo-
quem na mente humana [...] em igual medida a curiosidade, a surpre-
sa e a admiração. Quem consegue examinar e refletir sobre as proprie-
dades da goma elástica sem admirar a sabedoria do Criador?

Foi necessário que ocorresse o famoso acidente em 1839 para revelar 
a Goodyear a “cura” para a instabilidade da borracha. Segundo seu relato, 
estava testando o efeito do calor em uma mistura de borracha, enxofre e 
alvaiade, e deixou cair um pouco do composto em um fogão quente. Para 
sua surpresa, a mistura chamuscou-se, mas não se derreteu. Goodyear re-
petiu o que tinha ocorrido, mas nesta segunda vez o fez diante de um fogo 
aberto. Havia pontos chamuscados no centro, mas nas bordas ele desco-
briu uma parte que não se chamuscara e parecia perfeitamente curada. Os 
testes demonstraram que essa nova substância não endurecia no frio nem 
derretia no calor, e resistia a todos os solventes que anteriormente haviam 
dissolvido a goma natural. Ele descobrira o objeto de sua longa busca. 
Chamou o processo de vulcanização, palavra derivada de Vulcano, o deus 
romano e mestre da forja.

Apesar de a descoberta de Goodyear ter sido um acidente, ele imedia-
tamente a entendeu, após anos de experiências. Conforme escreveu tem-
pos depois, foi “um desses acontecimentos nos quais a mão condutora do 
Criador auxilia providencialmente suas criaturas por meio do que chama-
mos de acidente, para obterem as coisas que não são alcançáveis pelos po-
deres da razão que Ele lhes conferiu”.

Pode ser que o Criador tenha levado Goodyear a fazer sua descober-
ta, mas Ele não revelou os segredos químicos por trás do milagre. Nin-
guém sabia de fato o que realmente acontecia durante a vulcanização até 
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os anos 1960 e 1970. A borracha é um hidrocarboneto, um polímero de 
isopreno, e é elástica por causa de sua organização atômica em sucessões 
de cadeias longas e sinuosas. Estas cadeias são interligadas em alguns 
pontos distantes, e entre cada par de ligações o hidrogênio e o carbono 
giram livremente em torno de seus vizinhos. Isto resulta em uma grande 
variedade de formatos, assim como uma corda bem frouxa presa a dois 
pontos fixos em um muro de pedra. Com a vulcanização, porém, esta 
elasticidade fica comprometida. As cadeias de polímero são unidas por 
pontes de enxofre que criam uma rede tridimensional. Neste caso há 
mais pontes entre as cadeias do que no estado “não curado”, diminuindo 
cada seção livre e submetendo-as a um enrijecimento mais rápido sob 
pressão. Isto resulta em uma borracha mais dura, menos maleável e com 
muito menos probabilidade de deterioração em temperaturas extremas.

Com a descoberta de Goodyear, a borracha se transformou em um 
novo tipo de ouro. Logo se tornou o material preferido para a infinidade 
de gaxetas essenciais aos motores a vapor. O que antes fora uma matéria-
-prima desconhecida e um tanto exótica começava então a formar, junto 
com o ferro e o aço, um triunvirato nas fábricas, ferrovias e minas. Nas 
ferrovias era usada nos amortecedores de ar e interiores dos vagões; e nos 
motores, em juntas, mangueiras e correias. As fábricas a usavam para as 
correias e os tubos das máquinas, nas linhas de montagem e no piso, pois 
a borracha fornecia uma superfície segura, não escorregadia e com isola-
mento elétrico. As mangueiras de borracha extraíam ar, água e gás das mi-
nas. Para o consumidor comum, a borracha protegia as rodas das carrua-
gens e carroças, suavizando a viagem. Ela abrigava as pessoas do vento e da 
chuva com as botas e capas de chuva, e fornecia as bolas para beisebol, fu-
tebol, futebol americano, tênis, golfe e outros esportes. O trabalho no es-
critório se tornou um pouco mais fácil, graças aos elásticos, às borrachas e 
luvas. Os preservativos de látex entraram no mercado no meio do século, 
tirando um pouco do elemento de adivinhação do planejamento familiar.

†
Na primavera de 1850, quando Henry Wickham tinha 4 anos, sua vida 
mudou para sempre. Nem ele nem os pais poderiam prever que isso acon-
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teceria, enquanto estavam instalados no alto do bairro de Haverstock Hill, 
desfrutando da brisa. Henry foi um dos poucos londrinos privilegiados a 
morar no local hoje considerado como periferia. O que hoje é associado à 
monotonia e ao crescimento urbano descontrolado, na época trazia à men-
te imagens de conforto e riqueza, uma vida com a qual a maioria dos habi-
tantes da cidade podia apenas sonhar. Haverstock Hill e Hampstead Heath 
eram locais idílicos, o destino dos londrinos ansiosos, que tomavam o trem 
da cidade para caminhar pelas trilhas do campo ou para dar uma volta em 
um burro do curral próximo. Nos passeios, Henry e os pais não conse-
guiam conter o riso ao ver os cavalheiros, decorosos em outras ocasiões, 
que não possuíam a habilidade de controlar suas montarias. Charles Di-
ckens apreciava os burros, e Karl Marx demonstrou ter mais empolgação 
do que habilidade na montaria. Embora Haverstock Hill e Hampstead 
Heath estivessem na vanguarda do desenvolvimento, ainda havia rebanhos 
de gado e ovelhas pastando nos campos, e trinta lagos ponteavam a paisa-
gem, inclusive os seis grandes lagos criados para servir como reservatórios 
de água de Londres. Henry costumava olhar para a cidade que se espraiava 
lá embaixo, onde a cúpula da catedral de São Paulo se projetava como um 
gigante polegar dourado. O contraste entre os dois mundos era misterioso 
e nem um pouco atraente para um garoto de 4 anos. Onde ele morava, o 
matagal aberto era um paraíso dos meados do período vitoriano, onde a 
natureza era domesticada e benéfica, um conceito civilizado do plano or-
denado por Deus. Embaixo, a cidade caótica se espalhava de maneira con-
fusa a seus pés como as pilhas de blocos de madeira de brinquedo espalha-
das pelo chão do seu quarto. 

Embora a vida em sua casa parecesse ordenada e tranquila, o mundo 
em volta da família Wickham girava a todo vapor. Naquele ano, o ímpeto 
da Inglaterra de construir ferrovias atingiu seu auge com 272 decretos do 
Parlamento estabelecendo novas empresas ferroviárias. Foi fundada a 
 Electric Telegraph Company (Companhia de Telégrafo Elétrico). O culti-
vo da batata fracassou na Irlanda, e irlandeses desempregados enchiam as 
ruas de Londres. O pai de Henry, que tinha o mesmo nome, era advogado 
em Londres, o que significava que a pequena família vivia a vida confortá-
vel da classe média. A mãe, Harriette Johnson, era jovem e atraente, e tinha 
olhos negros brilhantes e um olhar resoluto. Os Wickham acreditavam ser 
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descendentes de William de Wykeham, o primeiro bispo de Winchester, 
fundador da New College, em Oxford. No século XVIII, os Wickham 
trocaram as vestimentas religiosas pelo azul e vermelho dos militares. Os 
ancestrais lutaram e governaram na Revolução Americana e nas Índias 
Ocidentais. O avô de Henry, Joseph, quase perdeu a vida durante uma 
aterrissagem anfíbia contra os franceses em 1801, durante a batalha de 
Abukir. Apesar de sua perna ter sido arrancada por uma bala de canhão, ele 
estancou o sangramento com um torniquete feito com seu próprio cinto e 
a baioneta de um soldado morto ao seu lado. Ganhou uma perna de ma-
deira e foi dispensado. Dez anos depois, casou-se com Sophie Phillips, cujo 
pai fora arruinado pelo rei George IV em uma aposta fraudulenta de cor-
rida de cavalo. Segundo a Gentleman’s Magazine, o príncipe de Gales colo-
cou pesos nos bolsos do jóquei antes da corrida, e embora a farsa tenha sido 
desmascarada, mesmo assim o pai de Sophie perdeu a aposta — e sua 
propriedade. O jovem casal se mudou imediatamente para Londres, onde 
o pai de Henry nasceu em 14 de julho de 1814, na paróquia de St. Mary-
lebone, em Westminster, conhecida como a “paróquia metropolitana mais 
rica e populosa” da crescente cidade de Londres.

Diferentemente de seus antepassados, o pai de Henry não tinha san-
gue de guerreiro. Entrou no mundo do direito e se tornou advogado aos 23 
anos de idade. Sete anos depois, em 1845, ele se casou com Harriette, uma 
chapeleira de cabelos negros do País de Gales. Henry nasceu um ano de-
pois; e sua irmã, Harriette Jane, em 1848. No verão de 1850, a mãe de 
Henry esperava um terceiro filho.

Na época, os Wickham estavam bem instalados no campo. Haver-
stock Hill tinha o seu lado boêmio, e esta era apenas uma parte de suas 
atrações. O pintor William Charles Thomas Dobson, que influenciaria os 
pré-rafaelitas, morava próximo, no número 5 da Chalcot Villa, assim como 
o eminente egiptólogo Samuel Birch, morador do número 17. Algumas 
cortesãs ricas construíram casas de repouso em Haverstock Hill, inclusive 
Moll King, que inspirou o romance Moll Flanders, de Daniel Defoe. Po-
rém, havia uma razão melhor para se mudar da cidade: fugir das doenças. 
As doenças epidêmicas do século XIX — tuberculose, febre tifoide, varíola 
e cólera — estavam associadas a situações em que havia aglomerações. Se-
gundo o jornal The Lancet, a taxa de mortalidade em decorrência da va-
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ríola em 1880 na “subida aberta e arejada de Hampstead” era de 12,6 em 
cada mil habitantes, comparada a 22,2 em cada mil pessoas “em quase toda 
a metrópole”.

De longe, a pior doença era a cólera. A rapidez com que matava era 
impressionante: uma pessoa saudável podia morrer em duas ou três horas, 
o que tornava a cólera a doença fatal mais rápida que se conhecia. Por volta 
de 1850, a “cólera asiática” já havia assolado Londres duas vezes, primeiro 
em 1832, quando foi chamada de “praga dos ímpios e dissolutos”, e depois 
de 1848 a 1849, quando ficou evidente que se tratava de uma praga mun-
dial. Como a bactéria da cólera se desenvolvia nos sistemas de abasteci-
mento de água, todos eram vulneráveis. Isolar-se da cidade congestionada, 
onde ocorriam os surtos mais violentos, parecia o melhor caminho, e Har-
riette Wickham e seus dois filhos pequenos fizeram exatamente isso nos 
espaços saudáveis de Haverstock Hill.

É mais difícil seguir os passos do pai de Henry. Como advogado, 
percorria a cidade e os subúrbios à sua volta, viajando por trinta minutos 
em diligências para Londres, visitando o pai de uma só perna em Maryle-
bone, fazendo negócios perto de Bloomsbury e do British Museum, a um 
pulo da paróquia de St. Giles, a região de cortiços mais famosa de Londres. 
Um guia popular para turistas, ao preço de um shilling, chamado A Week 
in London (Uma semana em Londres), descrevia St. Giles como um lugar 
“ocupado pela classe mais baixa da sociedade, por onde quase nunca é se-
guro andar sozinho durante o dia”. Em seu livro Sketches by Boz (Esboços 
de Boz), o jovem Charles Dickens chamou o local de uma terra de “casas 
em estado deplorável com janelas quebradas [e] fome nos becos”. Os po-
bres eram uma “tribo” perigosa, o “outro” bestial que ficava de tocaia à 
margem da civilização; escravos da violência, dos desejos não naturais e das 
doenças.

Mas o pai de Henry não precisava ir até a cidade para se deparar com 
os pobres. A própria área de Hampstead era um centro urbano, pavimen-
tado e com iluminação a gás, uma seção eleitoral do condado e um local de 
“cortes de barões e cortes distritais de franquia do condado”, um sistema 
medieval que resolvia as disputas e fazia manutenção dos pastos e fossos de 
irrigação comunitários. E tinha seus próprios cortiços. Os pobres viviam 
em “becos e ruelas sem abastecimento de água e serviço de esgoto”, afirma-
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va em 1848 um relatório da Metropolitan Association for Improving 
Dwellings of the Industrial Class (Associação Metropolitana para Melhoria 
das Habitações da Classe Industrial). A superpopulação era comum, e um 
abrigo e um refeitório para pobres foram construídos nas proximidades de 
Haverstock Hill. Todas as condições para a cólera estavam presentes e en-
contravam-se no caminho de muitos advogados de Londres.

Portanto, não é nenhuma surpresa o fato de o pai de Henry ter con-
traído a doença. A serpente microscópica agia com rapidez, em um ritmo 
excepcionalmente cruel. Os Wickham sobreviveram ao golpe da doença de 
1848 a 1849: não haveria outra epidemia em larga escala até 1854. Eles 
devem ter se sentido aliviados, pois Harriette daria à luz no verão. Toma-
ram todas as precauções imagináveis, mas não foi suficiente. O pai de Hen-
ry ingeriu o verme mortal no auge da vida, aos 35 anos.

A doença concedia às vítimas e a seus entes queridos pouco tempo 
para se preparar. Nas memórias de Henry não há simplesmente nenhuma 
menção à morte do pai, mas esta deve ter sido uma de suas primeiras me-
mórias. Ele tinha 4 anos, idade das impressões básicas, e seu pai estava 
morrendo no quarto. O choque psicológico foi profundo. A morte estava 
sempre à espreita. As pessoas podiam procurar segurança na higiene ou na 
condição de classe, mas nunca eram suficientes. Algo de importância fun-
damental estava sempre fora de alcance para fazer de alguma maneira as 
coisas de forma correta. A morte se escondia nas sombras e aguardava na 
esquina.

As pessoas estavam sempre em fuga.  

†
A morte do pai de Henry mudou tudo. Quando nasceu John Joseph, o 
terceiro filho, poucos meses após o funeral do marido, Harriette tinha três 
crianças para alimentar. O que parecia ser um futuro promissor, com ma-
rido, segurança, uma casa no campo e amigos boêmios, então se tornava 
um futuro de trabalho duro e preocupação sem fim. Como não tinha mais 
condições de manter a bela casa de campo em Haverstock Hill, logo se 
mudou. Segundo o censo de 1871, o endereço dos quatro era no número 
25 da Fitzroy Road em Marylebone, próximo de Joseph Wickham, o avô 
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veterano de guerra. Marylebone era um dos cinco distritos mais ricos da 
cidade, onde o preço médio anual de aluguel era bem mais alto do que seus 
recursos, que recentemente sofreram uma queda. É muito provável que o 
avô Joseph tenha sido o benfeitor de Harriette, e eles se tornaram os “pri-
mos pobres”, uma queda de status constrangedora e profundamente senti-
da em Londres, onde as diferenças de classe pesavam muito. 

Harriette voltou ao ramo da chapelaria, a única profissão que conhe-
cia desde antes do casamento, e “montou um negócio de chapelaria não 
muito bem-sucedido na Sackville Street”, segundo o único biógrafo de 
Wickham, o historiador Edward Valentine Lane. A chapelaria era um dos 
poucos negócios da época nos quais uma mulher podia ser a única proprie-
tária e contratar funcionários. Era o tipo de trabalho que uma mulher da 
classe média que passasse por um período de má sorte poderia aceitar, 
apesar das horas de trabalho desumanas e do pagamento miseravelmente 
baixo. No fim de 1903, Jack London narrou o caso de uma chapeleira 
pobre de 72 anos de idade que entrou com o pedido de auxílio do governo 
porque o valor que ela cobrava por um chapéu de palha — 2,25 pence — 
era simplesmente baixo demais para sobreviver.  

Porém, acreditava-se também que uma mulher bem-vestida nunca se 
arriscaria a sair sem um chapéu ou boina, então, sempre havia procura. 
Pequenos detalhes faziam a diferença: uma rosa ou uma pena de ave-do-
-paraíso colocada em um lugar bem escolhido podiam alavancar ou arrui-
nar as vendas. Mas as penas de aves exóticas reduziam os lucros da chape-
leira. A menos que Harriette tivesse um fornecedor da região dos trópicos, 
a única coisa que podia fazer era olhar com inveja para as lojas sofisticadas 
que podiam se dar ao luxo de estocar tal adorno. 

Por ser o filho mais velho, Henry normalmente seria encarregado de 
maiores responsabilidades, mas aparentemente se esquivava deste fardo. 
“Henry Alexander, sem contar com a orientação de um pai, cresceu e se 
tornou um garoto um tanto mimado e irresponsável”, relatou Lane, apa-
rentemente citando o que dizia a família. Henry não foi bom aluno e mos-
trava pouco interesse pelas matérias, com exceção de artes. Mais do que 
tudo, gostava de andar sem rumo, e um retrato da época da escola mostra 
um garoto gordinho, vestido com uniforme escolar preto, de cabelos escu-
ros e ondulados e olhos cinza-azulados. Sua face mostra um olhar distante, 
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e ele está inclinado para a frente, como se estivesse pronto para sair corren-
do para fora.

Ansiava por estar na rua. Regent Street, a um quarteirão da loja de 
Harriette, era o coração do distrito comercial, a fonte de um novo tipo de 
lazer. As lojas eram uma mistura de latão, gás e vidro. O varejo se transfor-
mara em uma arte e tomara emprestado técnicas do teatro para atrair e 
prender os olhares. O hábito de fazer compras e olhar vitrines tornou-se a 
porta de entrada da mulher vitoriana na rotina da cidade. Ao passar pelas 
lojas, as mulheres se pareciam com mariposas vistosas, e acreditava-se que os 
artigos finos ou as gravuras impressas expostas na vitrine as prendiam como 
papel pega-moscas. Dizia-se que o devaneio material as deixava vulneráveis, 
em um estado hipnótico carregado de sexualidade. Os homens predadores 
as perseguiam a distância, emboscando jovens com o que a imprensa cha-
mava de “a violação dos olhares”. Os batedores de carteira agiam no meio 
das multidões. Um dos lados da Regent Street tornara-se um lugar frequen-
tado por prostitutas bem-vestidas que cobiçavam e eram cobiçadas. Surgi-
ram novas formas da velha prática do roubo. O “índice populacional incon-
veniente” de Londres tornava a vida e o trabalho uma aventura diária.

Em 30 de julho de 1850, enquanto Henry lutava com a nova realidade 
da morte do pai, foi dado início em Hyde Park à obra que seria a maravilha 
da época: a Grande Exposição e sua principal atração, o Palácio de Cristal. 
Dois meses mais tarde, foi erguida a primeira coluna, e a construção do edi-
fício de vidro continuou até ocupar uma área de 73 mil metros quadrados e 
abrigar os olmos mais altos sob seus arcos. Em 17 semanas, centenas de mi-
lhares de metros quadrados de vidro foram fixados em uma treliça de 3.300 
colunas e 2.300 vigas. Foi erguido em tão pouco tempo pelo fato de todas as 
colunas, vigas, calhas e barras de aço pré-fabricadas serem idênticas. Junta-
mente com a construção, ergueram-se as vozes dos críticos: a Exposição ser-
viria como um ponto de encontro da ralé; o teto brilhante do Palácio seria 
poroso e deixaria vazar excrementos de 50 milhões de pardais. As vozes fo-
ram ignoradas. O Palácio de Cristal seria a vitrine das matérias-primas, má-
quinas e artes plásticas do planeta, um templo dedicado às “abelhas-operárias 
da colmeia do mundo”. A paz mundial irradiaria do Palácio de Cristal como 
a energia de um dínamo, porque nesta união da “indústria e habilidade, os 
países descobririam uma nova irmandade”. 
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Mas sob o aço e o vidro havia um tema mais profundo: a industrializa-
ção do mundo natural. A inspiração do Palácio fora uma planta, a  vitória-régia 
gigante, a Victoria amazonica, descoberta na Guiana Inglesa em 1837, a qual 
se acreditava ser a maior planta de floração do mundo. A flor da vitória-régia 
era maior do que uma cabeça de repolho e cheirava como um abacaxi. Suas 
folhas tinham um diâmetro de quase 2 metros e ostentavam uma infinidade 
de nervuras salientes que podiam suportar pesos inacreditáveis. Por pura di-
versão, Joseph Paxton, jardineiro-chefe do duque de Devonshire, vestiu a 
filha de 7 anos de idade como uma fada e a colocou para posar de pé em uma 
vitória-régia. A foto suscitou a curiosidade nacional e despertou a curiosida-
de de Paxton sobre a força das nervuras da planta. Ele descobriu que podia 
colocar cinco crianças sobre uma folha, o equivalente a 136 quilos. Em 1850, 
Paxton usou a Victoria amazonica como modelo para o Palácio de Cristal, 
com sua armação de vigas de ferro em grelha, apoiadas pelo canto, que car-
regavam quase 300 mil painéis de vidro.

Esta homenagem, ao que um botânico chamou de “uma maravilha 
vegetal”, era um indicativo da obsessão pela jardinagem que tomava conta 
da Inglaterra. Os últimos vestígios da “tulipamania” da Holanda — a lou-
cura botânica do século XVI, quando gastavam-se fortunas inteiras em 
quarenta tulipas raras de Constantinopla — ainda podiam ser encontrados 
por entre a realeza britânica. Um bulbo da tulipa da espécie “Miss Fanny 
Kemble” foi vendido por 75 libras, mais do que o salário da vida toda de 
uma atendente de loja. As flores eram tão adoradas que “a linguagem das 
flores” virou moda, os arranjos com flores de cera se tornaram uma nova 
arte, e as flores feitas de cabelo humano homenageavam os mortos.

Em 1o de maio de 1851, a rainha abriu a Grande Exposição. Após 
uma breve oração de abertura, irrompeu um coro de seiscentas vozes can-
tando o “Aleluia”, de Haendel. A rainha Vitória escreveu em seu diário que 
o evento foi “o maior dia de nossa história, o espetáculo mais lindo, impo-
nente e emocionante jamais visto”. Milhares visitaram a Exposição: os co-
mentaristas observaram em particular que pessoas muito velhas e pessoas 
jovens estavam lado a lado, a geração que levara o império ao estágio no 
qual se encontrava e a que o levaria adiante, à sua glória futura maior. Mui-
tos se dirigiram para o barulhento Salão das Máquinas. Fazendeiros vesti-
dos com seus aventais se apinhavam ao redor de uma ceifadeira gigante dos 
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Estados Unidos. A própria rainha ficou admirada com uma máquina de 
cunhar medalhas, capaz de produzir em uma semana 50 milhões de meda-
lhas com a sua imagem em relevo.

Mas foi a exposição da borracha que atraiu as maiores multidões. 
Charles Goodyear gastou de seu próprio bolso 30 mil dólares para criar o 
Salão de Vulcanite de Goodyear, uma exposição de três ambientes onde 
tudo era feito de borracha: móveis, cortinas, tapetes e enfeites — até mes-
mo as paredes e um aparador “elizabetano”. Havia vários objetos de borra-
cha: tinteiros, cabos de faca, meias, curativos, bolsas de água quente, serin-
gas, bonecas e almofadas de ar. Goodyear falou sobre selas infláveis, jaquetas 
infláveis para boxe capazes de absorver o choque de um soco, e um traje de 
borracha para os pastores religiosos realizarem cerimônias de batismo de 
corpo inteiro na água. Previu o dia em que coletes salva-vidas de borracha 
tirariam o afogamento da lista de males do mundo. A borracha podia ser 
produzida em qualquer formato: era uma substância multiforme encontra-
da na natureza, mas aperfeiçoada pela ciência. Era o material do futuro, 
um verdadeiro presente de Deus.

A euforia da exposição foi apenas uma pequena trégua para Harriette 
e a família. Em 1855, o avô Joseph tropeçou ao sair de seu clube e caiu, 
fazendo com que sua perna de madeira se partisse. A velha ferida da guerra 
o atingiu com quatro décadas de atraso. Aos 74 anos, no dia 30 de junho, 
ele morreu em decorrência dos ferimentos.

Sua morte foi um golpe duplamente cruel. Para Harriette, não ha-
via mais o apoio financeiro do qual dependia, nem o defensor nas selva-
gens guerras de classe, nas quais os “primos pobres” eram um constrangi-
mento e uma perda financeira. Para as crianças, e em especial para Henry, 
então com 9 anos, não havia mais a figura paterna de quem depender. 
Enquanto sua irmã, Harriette Jane, ajudava da melhor maneira que po-
dia na chapelaria, Henry perambulava pelas ruas de Londres e sonhava. 
Seu mundo era um labirinto de ruas estreitas cheias de fuligem, fábricas 
insalubres e gangues criminosas. A mãe temia que ele pudesse cair facil-
mente em tentação, empurrado pela mais leve brisa. Bastaria um tropeço 
ou uma travessura estúpida e seria enviado ao reformatório, tornando-se 
mais um jovem condenado à casa de correção que garantia uma educação 
para o crime. 
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Os pais sempre se preocupam com os filhos: depois de 1857, as preo-
cupações de Harriette mudaram. Naquele ano, o Motim Indiano irrom-
peu na paisagem psíquica dos ingleses, e o mundo que parecia brilhante e 
promissor na Grande Exposição passou a ter uma aparência sinistra. Subi-
tamente, foram feitas muitas comparações entre os pobres de Londres e os 
pagãos sanguinários das terras estrangeiras. Os dois grupos eram descritos 
por expressões como “tribos selvagens” ou “raças selvagens”, muito citadas 
por escritores reformistas como Henry Mayhew e James Greenwood para 
retratar os necessitados. Os diários de viagens tratavam os cortiços da cida-
de como um novo tipo de selva. As vitrines das lojas exibiam o fornecimen-
to constante de livros como Legends of Savage Life (Lendas da vida selva-
gem), Wild Tribes of London (As tribos selvagens de Londres), Low Life 
Deeps (Abismos da escória) e The Wild Man at Home (O selvagem em 
casa). Distritos “selvagens” como Whitechapel e New Holborn eram habi-
tados por “raças estranhas e abandonadas”: crianças selvagens, megeras vo-
ciferantes, assassinos e judeus. Os distritos eram selvas pagãs onde diaria-
mente se desenrolava “um choque de conflitos, de homens contra homens 
e homens contra o destino”. Cada geração tem sua metáfora da tentação: 
na Londres de meados do período vitoriano, esta metáfora era a selva, e as 
ruas eram os caminhos tortuosos onde as crianças eram devoradas.

No espaço de poucos anos, Henry tinha passado da vida à morte, do 
conforto à necessidade, dos campos abertos aos cortiços lotados — e então, 
temia sua mãe, da inocência à ruína moral. Quando criança, o futuro se 
revelava diante dele como os campos ao redor de Haverstock Hill; e quan-
do jovem, a vida se fechava ao seu redor como a cidade enegrecida pela 
fuligem. Londres era uma selva, um clichê hoje em dia, mas uma metáfora 
nova, provocante e assustadora para a época. Nas ruas, assim como na sel-
va, alertou um professor, “há uma batalha severa pela vida”. Henry estava 
aprendendo sobre a vida na selva, mas onde a sua mãe enxergava perigo, 
um garoto como Henry via o Novo Mundo.


