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APRESENTAÇÃO 

LYCURGO DE CASTRO SANTOS FILHO 
(Presidente - 1989) 

Prossegue o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo na 
publicação de sua REVISTA. Graças à benemerência do ilustre pri- 
meiro secretário da diretoria, professor Vinicio Stein Campos, é agora 
lançado o volume LXXXIII. 

Nunca será demais ressaltar o espírito de associação e também 
de filantropia do professor Vinicio. Através do benefício da Lei. Fe- 
deral n.O 7.505 de 2 de julho de 1986, efetua-se a doação do nume- 
rário necessário para a edição do presente volume. Ao doador, que é 
sócio Grande Benemérito, a gratidão do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo. 

Neste volume LXXXIII, que corresponde ao ano de 1988, são 
impressos trabalhos apresentados ao Simpósio "Escravidão e Aboli- 
ção", promovido pelo Instituto em setembro de 1987, manuscritos 
entregues a Comissão de Redação nos anos de 1987 e 1988 e discursos 
de posse. São ainda impressas as Atas, Relatório e o Balanço relativo 
ao ano de 1988, necrológio dos sócios falecidos em 87 e 88 e comuni- 
cações do CEHIS. O quadro social, ora apresentado, refere-se ao 
mesmo ano de 1988. 





SIMPóSIO "ESCRAVIDAO E ABOLIÇAO" 

No contexto de suas atividades culturais, o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo promoveu de 1 a 4 de setembro de 1987, 
um Simpósio de História intitulado ESICRAVIDÃO e ABOLIÇAO. 
Todas as sessões de estudos, num total de treze, foram realizadas no 
auditório do sodalício, nos períodos da manhã e tarde e contaram 
com a presença de um bom número de participantes. Seguem os 
títulos e respectivos expositores: "Fontes para o estudo do Abolicio- 
nismo" - Odilon Nogueira de Matos; "Escravidão e Abolição na  alta 
Mojiana" - José Geraldo Evangelista; "O negro e a arte no Brasil" 
- Duilio Crispim Farina; "A iconografia do negro no Brasil" - 
Délio Freire dos Santos; "Aspectos da escravidão no vale do Tietê" - 
Roberto Machado Carvaiho; "A sociedade brasileira e a criação da 
Guarda-Negra" - Maria Lúcia de Souza Range1 Ricci; "Imprensa 
Negra" - J, Pereira; "Importância do estudo sobre a população 
negra: contactos sociais, culturais e sobrevivências culturais" - Paulo 
Pereira dos Reis; "O escravo no ordenamento jurídico brasileiro" - 
Desidério Alfredo Fontana; "Aspectos jurídicos da escravidão"; "A 
propaganda republicana e a Abolição" - Antonio Roberto de Paula 
Leite; "O libelo de José Bonifácio contra a Escravidão" -i Raul de 
Andrada e Silva; "República e Abolição" - Lycurgo de Castro Santos 
Filho. Ressalte-se que o Simpósio foi saudado pelo jornal O ESTADO 
DE SÃO PAULO como a primeira manifestação programada e reali- 
zada no Pais para marcar a passagem do centenário da Abolição. 
A Comissão Executiva do Simpósio ficou assim constituida: presi- 
dente - Lycurgo de Castro Santos Filho, seiretário - Vinicio Stein 
Campos, coordenador - Roberto Machado Carvalho. As sessões de 
estudos compreenderam exposições de temas correlatos ao tema geral 
e debates. Os trabalhos transcritos no presente número da Revista 
do sodalício e referentes ao tema geral, fizeram parte do Simpósio. 

A COMISSAO EXECUTIVA 





A SOCIEDADE BRASILEIRA E A CRIAÇÃO 
DA GUARDA-NEGRA 

MARIA LÚCZA DE SOUZA RANGEL RZCCZ 

De início queremos enfatizar que nosso objetivo central ao estu- 
darmos "A Sociedade Brasileira e a criação da Guarda-Negra", foi o 
de tentar compreender as maneiras de percepcionar dos homens que 
a formaram, bem como a consciência sócio-política daquela geração. 

Nesta mesma perspectiva mostraremos algumas balizas da época 
imediatamente anterior a 1888, a fim de conhecermos melhor quais as 
idéias dominantes, quais os setores da sociedade envolvidos, já que, 
durante o último quartel do século XIX, o Brasil vivia uma série de 
contradições entre os tidos modelos ideais e as formas reais de orga- 
nização social. 

Era pois a geração de final do século, a nosso ver, muito simplis- 
ta em termos de política: o uso do poder era o máximo objetivo a ser 
atingido, uma vez que, através dele conseguir-se-ia a estabilidade 
social, provocando a circulação das elites no poder. Teria realmente 
a Guarda-Negra a pretensão de querer que o Estado se tornasse o 
ponto de convergência e de equilíbrio dos interesses sociais comuns 
das diferentes "classes", aproveitando os ânimos patrióticos do cida- 
dão comum? Teria ela se apercebido, na Monarquia Brasileira, um 
Estado tipo feudal-absolutista, com uma sociedade marcadamente 
estamental, e que ao mesmo tempo possibilitava a constituição da 
burguesia como classe social? 

Para podermos entender esta problemática em questão, faz-se 
mister que analisemos o Brasil da segunda década em diante do 
século XIX até o raiar republicano, levando em conta a importância 
que as doutrinas de Augusto Comte e seus epígonos desempenharam 
na história de nossa vida espiritual, de nossas instituições, de nossa 
política. 

Até a aparição de Comte no Brasil, as reflexões sobre o homem 
e a sociedade traziam sempre a marca da "filosofia romântica", em- 
bora alguns mais extremados - caso de um Magalhães e Alencar - 
buscassem um certo equilíbrio entre concepção moral do mundo e o . . 
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nacionalismo romântico, ou seja, uma definição mais "orgânica" que 
nos definisse como "povo", ou talvez tentando mostrar nossa "mis- 
são". Daí, à princípio, àqueles que se interessam por Comte, estarem 
mais ligados aos problemas fisiológicos, matemáticos, físicos, do que 
propriamente a literatura ou política. Em suma: ele não servia àquele 
ecletismo da época. Precisaríamos esperar a década de 1870 para que 
ganhasse as consciências e finalmente sua significação filosófica e 
histórica fosse compreendida. 

Como testemunho lembramos a afirmação tão feliz de Sílvio 
Romero, que por exagerada que possa parecer, revela-nos a profun- 
deza daquele momento em que os quadros do pensar romântico j A  
não mais serviam, em que a própria fé e o império são postos em 
dúvida, no momento, enfim, em que "um bando de idéias novas es- 
voaçam sobre nós de todos os pontos do horizonte" ( I ) .  

Nada mais errôneo seria imaginarmos que nossos homens do 
passado (românticos e bacharéis), vivessem alienados da realidade 
histórica, procurando apenas repetir o que a Europa ou a Norte- 
América lhes impunha. Em verdade, buscaram eles modelos para 
tentar compreender a "sua" realidade, da mesma forma que hoje a 
nossa compreensão da realidade é a nossa realidade, igualmente 
inspirada em vários modelos e à procura de um modelo brasileiro. 

Tal esquema de pensamento, implica, pois, numa visão univer- 
salista e prospectiva do homem e de sua história, exatamente como 
a que marcaria a "ilustração brasileira" de então; e, é aí justamente, 
que o positivismo se ajustaria no sentido de afirmar a unidade fun- 
damental do espírito humano, sua obediência e u'a mesma lei de evo- 
lução, prevendo o término deste processo evolutivo. Além disto, a 
lei dos três estados permitia aos nossos bacharéis "progressistas", 
ilustrados, cientifistas, a possibilidade de compreender e principal- 
mente interpretar a história brasileira (passada e presente), bem 
como novas aberturas para o futuro. 

Com isto não estamos querendo afirmar que no Brasil tivéssemos 
tido um positivismo integral, na  sua rígida ortodoxia comtista (a 
não ser o grupo do Apostolado Positivista), mas, sim, um positivismo 
instrumental, já que na maior parte das vezes justaposto a idéias 
liberais, que tanto Comte combatera. Seria mais precisamente o sen- 
tido eminentemente pedagógico da filosofia comtista que mais se 
ajustou as aspirações da nova elite intelectual da época, já que com 
preocupação de erguer o país ao nível do século. 

S bem provável que os economistas nos contradigam nesta afir- 
mação, uma vez que para a maior parte deles a idéia de desenvolvi- 
mento é um "efeito de demonstração"; acreditamos, contudo, que o 

( 1 )  Ver: E x y l i c a ~ õ e s  I~zdispe?tsciveis, como PrefBcio aos Vários  Escritos de Tobias 
Bsrreto, in Obras Completas, Ed. do Estado de Sergipe, Tomo X, 1926,  p. XXVI-XXVII. 
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esforço ilustrado para colocar o país ao nível do século (e isto em 
qualquer modelo), e ,  sem dúvida, um esforço "desenvolvimentista", 
até porque todas as nações integram uma "humanidade comum", e 
suas diferenças são apenas de "fase", nunca de "natureza", e a nossa 
"ilustração brasileira" firmava o "necessário" para o processo de 
desenvolvimento. Eis o porque de acreditarmos, pois, que esta geração 
compreendeu, e muito, a época que vivia: nos ultimos dias do Impé- 
rio Brasileiro os republicanos não formavam um todo homogêneo; 
muito pelo contrário, apresentavam interesses antagônicos e o Único 
ponto que os identificava era a aspiração comum do novo regime: 
os positivistas ortodoxos (caso de um Teixeira Mendes ou Miguel 
Lemos), aspirando atingir a República apenas pela evangelização 
dos espíritos; outros, os 'politiqueiros soidissant republicanos", inte- 
ressados apenas em posições, já que acostumados aos cambalachos; 
outros ainda, principalmente senhores de terra, que não viam muito 
claramente as vantagens da mudança do regime principalmente com 
relação às relações de trabalho. 

Isto significa dizer que a República no Brasil foi fruto de uma 
curiosíssima conjugação de forças: a da propaganda dos republica- 
nos históricos que vinham desde 1870 e obedeciam a Quintino Bwaiu- 
va; a dos exaltados que seguiam Silva Jardim; a dos políticos desen- 
cantados (conservadores e liberais) após a Abolição; a dos abolicio- 
nistas, da linha de Joaquim Nabuco e a dos federalistas de Rui 
Barbosa. 

Quer-nos parecer, pois, que, no Brasil de todas as épocas, os 
homens e as instituições sempre se mantiveram na posição de um 
paradoxal antagonismo, inacreditável, certas vezes, ocultando uma 
veemente aversão pelo ajuste de suas próprias razões ou necessidades. 
Daí a formação de grupos insatisfeitos, despidos de compreensão 
própria na relatividade do amadurecimento das concepções. Dai 
igualmente a luta entre Individualismo e Idealismo que se pode apre- 
ciar em nossa evolução histórica. 

O que queremos com isto afirmar é que nesses momentos histó- 
ricos do século XIX, observamos que a "reeuropeização" acarretou 
seus efeitos no Brasil, abruptamente, da herança portuguesa as 
formas econômicas, jurídicas e políticas da Europa Moderna, do 
liberalismo econômico, do parlamentarismo, da monarquia constitu- 
cional, e de tantos mitos progressistas. . . Mas, em verdade, como 
diz Florestan Fernandes: 

"Trata-se sobretudo de uma europeização dos níveis de 
aspiração das classes dominantes ou de suas elites dirigentes, 
nem sempre dos modos de agir, raramente dos modos de ser 
e muito superficialmente do estilo de vida acessível a todos. 
Em suma, o que se transfere, de imediato, não é nem um 
padrão de cultura nem um padrão de integração da ordem 
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social. A transferência se deu ao nível das normas, institui- 
ções e valores sociais, que iriam orientar o comportamento 
verbalizado, primeiro, e o comportamento efetivo, em seguida, 
através da cooperação ou do conflito, na direção daqueles 
padrões. Nesse sentido, o que prevaleceu, como força histó- 
rico-social dinâmica, foi a identificação com a civilização 
ocidental, a qual explica os vários caminhos tomados pelos 
diferentes círculos das camadas dominantes para ajustar 
interesses sócio-econômicos mais ou menos toscos e imedia- 
tistas as estruturas econômicas, sociais e jurídico-políticas 
requeridas pelo capitalismo" (a. 

Isto significa dizer que as contradições estavam presentes na  
organização social vividas no Brasil no último quartel do século XIX, 
onde as tensões eram inúmeras e podiam ser manipuladas dentro de 
u'a mesma classe social 03, de acordo com seus interesses, e perma- 
necendo num círculo vicioso: economicamente débil e com estruturas 
sociais demasiadamente rígidas, determinando um processo extrema- 
mente lento, descontínuo e convulsivo, onde as inteligências vibran- 
tes e capazes de conduzir massas, eram reduzidas. Aliás o que é com- 
preensível: se os homens não tinham condições para formarem cons- 
ciência, e, em caráter coletivo, das relações que deveriam existir entre 
técnicas, valores e objetivos sociais em suas vidas, é evidente também 
que o caminho para correcioná-10s institucionalmente ficaria bloquea- 
do, fazendo com que qualquer processo de inovação se esvaziasse. E, 
no instante em que a organização político-econômica começou a não 
consorciar-se com as necessidades éticas e intelectuais da sociedade, 
esta, forçosamente subdividiu-se, entre a força da conservação e a 
tendência à renovação. 

Com isto poderíamos então entender o sistema escravista no 
Brasil. Se tal sistema em todos os tempos teve sua existência vincula- 
da ao suprimento de mão-de-obra, especificamente no caso da escra- 
vidão moderna, o provimento do braço escravo das colônias foi feito 
através do capital mercantil, que encontrou, no tráfico negreiro, uma 
de suas forças prediletas de reprodução, chegando mesmo a impor o 
africano como força de trabalho predominante. 

Advinda a Revolução Industrial, trazendo em seu bojo modifica- 
ções substanciais nas relações econômicas, uma vez que, a partir do 
seculo XIX o capital passou a se acumular predominantemente na 
atividade da produção e não mais na troca, conseqüentemente deixou 

( 2 )  Fernandes. Fiorestan. Sociedade de Classes e Subdesenvolviniento. Rio de Janeiro, 
Zahar, 1 9 6 8 ,  p. 25.  

( 3 )  Utilizamos na presente comunicaçáo a terminc~logia "classe social" apenas para 
definir a s  camadas de populaçáo, sem nos atermos ao sentido sociolõgico de maneira 
geral. 
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de existir o estímulo básico para a preservação do escravismo, decain- 
do o interesse pelo trágiso negreiro, e as subjacentes alt'erações, no 
caso brasileiro, culminaram com a extinção efetiva do tráfico inter- 
nacional de escravos, em 1833. 

Tais reflexos das mudanças eco~iomicas manifestar-se-iam inter- 
namente no Brasil, onde o preconceito da inferioridade do negro era 
predominante, impossibilitando a sua aceitação como assalariado. E, 
a partir da década de 1870 começariam então a surgir as primeiras 
criticas denunciatórias de tal concepção. 

No entanto, seria apenas nos últimos anos do século XIX que o 
processo de "conscientização" quanto ao problema tocaria a sociedade 
brasileira como um todo. Assim, com a propagação do abolicionismo, 
os centros urbanos se tornaram sensíveis as condições de vida dos 
escravos, e estes passaram a vê-los como locais onde poderiam encon- 
trar proteção e mesmo serem ouvidos em seus reclamos. 

Convém observarmos que a irracionalidade no protesto seria co- 
mum aos escravos mais novos, recém-chegados, enquanto que, nas 
áreas mais antigas, o escravo já mais experiente e conhecedor do po- 
der de repressão local, evitaria a revolta repentina, optando pela 
planejada, por um tipo de protesto mais elaborado. 

A imprensa da época nos mostra de igual modo que os, protestos 
também se repetiram ao nível individual (as formas mais comuns 
de protesto, nesse nível, eram a fuga e o suicídio), e, foram mesmo 
inerentes a própria escravidão. 

Lembramos que, em sua propagação, o abolicionismo não se resu- 
miu aos jornais; a propaganda oral ampliou os limites da palavra 
impressa. Sociedades Abolicionistas proliferaram, inicialmente na 
Capital do Império, e, a seguir, adentrando por todas as Províncias, 
bem como pelos principais centros urbanos do interior. Inicialmente 
essas associações eram de caráter emancipador; todavia, a partir de 
1885, optaram pela tônica abolicionista, sem contudo abandonarem 
seu caráter emancipador. Passaram a um trabalho mais ativo, promo- 
vendo reuniões culturais, literárias, "meetings" ( 4 ) ,  discursos, confe- 
rências, nos quais procuravam os oradores identificar o escravismo 
como contrário aos valores sociais, políticos e religiosos. 

Sustentada pela propaganda, a agitação levou o movimento 
abolicionista a senzala, e esta trouxe, ao protesto escravo, a eficácia 

( 4 )  Preferinios cor!servar a termirioiogia "nieetirig", que a imprensa do seculo XIX 
tào largamente utilizava, pela força representativa desta reunião ou comfcio popular. Cf. 
explicações dadas em "Neologismos IndispensBveis". VI. Gazeta de Noticias, ano XV, n.O 77, 
Rio de Janeiro, março 18,  1889,  P. 2 ,  extraímos a seguinte explicação: "Meeting, palavra 
inglesa, adotada pelos franceses, posto que significa "reunião", "ajuntamento". Tem 
quando empregada em inglês, em francês e até na própria língua portuguesa ( ! )  a 
especial acepção de uma "reuniáo do povo". quase sempre, ou antes, sempre convocada 
por orador, que se dirige à s  massas populares para tratar de assuntos políticos". Dr. Cas- 
tro Lopes, 16-3-89,  Rio de Janeiro. 
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que anteriormente não possuía. Contudo, devemos enfatizar que, os 
próprios negros que tomaram parte na luta pela libertação dos seus 
semelhantes, fizeram-no antes mais por solidariedade racial que por 
representarem a vanguarda de uma nova ação política ou de uma 
nova situação econômica cujo desenvolvimento dependesse da liqui- 
dação da estrutura então vigente. 

Na verdade o regime econômico-social escravocrata era a condi- 
ção do Império, da própria Monarquia; Joaquim Nabuco, num 
discurso proferido na Câmara, ao Ministério Cotegipe, assim se 
expressava: 

"Há neste país duas instituições que eu não sei se se estimam 
ou se odeiam, mas que se unem para avassalar tudo o que 
quer ser independente e livre.. . a monarquia e a escravi- 
dão" (5). 

Por outro lado, a propaganda abolicionista fêz-se fóra das preo- 
cupações partidárias de sistema de governo e de "escolas" políticas, 
mesmo porque, de início, nenhum dos partidos quis encarregar-se 
dela pela complexidade da questão servil, de um lado, e de outro, 
opôs-se a que as preocupações parlamentares sobre o negro fossem 
objeto de suas idéias em termos de sua própria reabilitação política. 

Daí observarmos a contribuição animadora dos positivistas a 
causa abolicionista, desde os seus primórdios, enquanto que a ação 
da Maçonaria, fora basicamente de caráter emancipador, com me- 
didas de grande alcance desde 1860, muito embora suas portas conti- 
nuassem abertas aos possuidores de escravos. 

Convem relembrarmos que, até 1887 predominava entre os se- 
nhores de escravos a idéia de emancipação pelas leis vigentes - a 
Rio Branco e a dos Sexagenários - uma vez que criam eles que o 
escravismo acabaria extinguindo-se através das alforrias indenizadas 
pelo "Fundo de Emancipação", revigorado pela Lei de 28 de setembro 
de 1885 ( 6 ) ,  e as manumissões individuais pagas pelos pecúlios junta- 
dos pelos próprios escravos ou pela generosidade de particulares. 

Ao longo do segundo semestre do ano de 86, a agitação abolicio- 
nista intensificaria o movimento de abandono das fazendas, bem 
assim provocaria mudança na atividade dos senhores, já que amea- 
çariam a aparecer, com menor frequência, as alforrias em massa. 
E, a partir de meados do ano de 1887, resolveram os cafeicultores 
reunir-se para, om conjunto, decidirem como deveriam agir nesta 
fase de transição para o trabalho livre. 

( 5 )  "Discurso proferido em 1883 ao Ministerio Cotegipe". Revzsta Federal ,  Rio de 
Janeiro, Ano 11, n." 2,  junho 30. 1887, p. 6. 

( 6 )  Sobre o assunto, consultar entre outras, a sessão "Notfcias". Diurio Popular, 
São Paulo, junho 1.0, 1886, p. 2. 
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Sem dúvida que as alforrias representaram uma forma dos se- 
nhores de escravos reagirem ante a ameaça da desorganização do 
trabalho provocada pelo movimento abolicionista. Eis o porquê destes 
senhores haverem evoluído da alforria individual para as de massa, 
sendo que o primeiro passo decisivo para que isto ocorresse fora a 
liberdade condicional, com prazo de dois a tres anos, durante os qdais 
os escravos não podiam tentar a fuga. Coxo o resultado foi o pre- 
visto, é que os senhores de cada mmiicrpio caieicultor em conjunto, 
resolveram nao mais reagir através da repressão, mas sim, através 
das concessões sob a forma de aliorrias gerais, Entretanto, quando 
também esta alternativa falhou, os fazendeiros tiveram mesmo que 
conceder a liberdade imediata, fixar salários e buscar colonos para 
lavrarem suas terras despovoadas. 

Tal fato abalou a estrutura social brasileira, pois, a posse de 
escravos era símbolo de status social, já que indicadora da riqueza, 
da capacidade de produção, do poderio do "senhor". E, a sua liber- 
tação representava a quebra da própria estrutura de produção legada 
pelo regime colonial, exigindo, obviamente, ajustamentos internos, 
provocando modificações econômico-sociais. 

E é nesta ótica, isto é, vendo a libertação dos escravos como fe- 
nômeno vinculado as mudanças econômico-sociais que nos preocupa- 
mos neste estudo, levando em conta, de igual modo, a conexão entre 
o desenvolvimento do capitalismo industrial e a superação do cati- 
veiro como sistema de trabalho. Livre do cativeiro, estaria o negro 
livre da condição de inferioridade e de manipulação que a sociedade 
do branco lhe impusera? 

Levando-se em conta que a Abolição não resultou de uma luta 
(luta essa que se efetuada, resolveria a contradição entre senhores 
e escravos), a propriedade fora então respeitada e a sociedade tam- 
bém, uma vez que a escravidão fora liquidada pelo desenvolvimento 
das forças produtivas, presidida pela "classe" dos proprietários rurais, 
que exigira outras reformas. 

Com a mera alteração do seu status, o negro passara da condi- 
ção de escravo a de livre, sem ter, efetivamente, qualquer melhoria 
em termos econômicos e sociais; ao contrário, tornou-se ainda mais 
difícil sua condição de vida, uma vez que desprovida dos meios ne- 
-'essários a própria subsistência (terras, na zona rural, e possibilidade 
de trabalho, nas cidades). A população negra concentrou-se então na 
periferia dos acanhados centros urbanos, em total desorganização 
social. 

Seria desta época que procederia a maior parte dos estereótipos 
desfavoráveis aos negros, associando-os com o crime, alcoolismo, 
inconstância, entre outros, o que nos leva a afirmar que nem o Aboli- 
cionismo, nem o movimento pela Imigração, levaram os brancos a redi- 
finir socialmente as representações sobre os negros. Tais movimentos 
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foram antes controlados pelas camadas dominantes que, desta forma, 
conseguiram orientar (visando seus interesses), a reintegração da 
ordem existente. 

Convém frisarmos que, após a Abolição, o preconceito foi redifi- 
nido socialmente num duplo sentido: não apenas de conteúdo signi- 
ficativo, mas também de funções sociais. 

O preconceito de "raça" ou de "cor" era componente organiza- 
tório da sociedade de castas. Nesta, a representação do negro como 
socialmente inferior, correspondia a uma situação de fato, ao lado 
dos valores dominantes na sociedade. E foi justamente com a desa- 
hregação da ordem escravista que surgiu o "problema negro" e a 
Intensificação do preconceito, com novo conteúdo, pois, até então o 
negro era representado como sustentáculo do trabalho, e agora, era 
representado como ocioso. Assim, tudo se foi definindo para os negros 
pela perspectiva dos brancos. De fato a escravidão degradara tanto 
o seu agente humano de trabalho, que tornara extremamente difícil 
e demorada a sua recuperação econômico-sócio-cultural. 

Acreditamos que sob este enfoque será mais fácil entendermos 
o porque da atuação da Guarda-Negra num momento tão decisivo do 
final do século XIX, e o porque de ver-se de "mãos atadas" no sen- 
tido de poder efetuar uma mudança nas relações existentes entre 
brancos e negros, e destes frente ao Estado. 

A existência pois dessa classe de escravos c7), faz-nos supor cla- 
ramente, a da instituição jurídica da escravidão, apesar de que tal 
instituição, de per si, não fez dos escravos uma classe social, uma vez 
que o status jurídico do escravo configurava uma condição estamen- 
tal, advinda da propriedade do homem pelo homem, como bem móvel. 

Com isto queremos dizer que as relações entre escravos e seus 
senhores eram de cunho patriarcal - classe de escravos e senhores- 
de-escravos - constituindo estes os focos do antagonismo social 
vigente. 

Na marcha do processo histórico brasileiro não há como sepa- 
rarmos a problemática da escravidão e suas implicações que culmina- 
ram com a abolição da escravidão no Brasil, e o movimento republi- 
cano, donde emergiria a Guarda-Negra, como uma amostragem, de 
um lado, da manipulação dos brancos sobre os negros, e, de outro, 
a tênue, porém marcante tentativa destes, de pretenderem se afirmar 
no mundo dos brancos. 

A estruturação da Guarda-Negra ou Guarda-Negra da Reden- 
tora, como foi chamada pela imprensa republicana da época, era 
composta pelos libertos agradecidos a Princesa Isabel pelo 13 de maio. 

( 7 )  Utilizamos aqui o conceito de classe no seu sentido amplo. Ver sobre o assunto 
"La consciencia de clase en Ia Historia", E. J. Hobsbawn, in Istvan Meszaros. Aspectos de 
Ia Historia 5' lu co?icie?zciu de c2as.e. Mexico, 1973 .  
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Organizada no Rio de Janeiro, a 28 de setembro de 1888, foi inspirada 
e dirigida por José do Patrocínio, tendo como Presidente Honorário 
o Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, permanecendo em 
franca atividade até a proclamação da República. 

De início funcionava modestamente na Rua da Carioca, n.O 77 
(antigo), local onde também funcionava uma Sociedade Recreativa 
denominada "Habitantes da Lua" contando então com trezentos ele- 
mentos aproximadamente. A seguir transferiu-se para a Rua Senhor 
dos Passos, n.O 165, local onde foi fundada a "Sociedade Beneficente 
Isabel, a Redentora", mais tarde instalada a Rua Larga de São 
Joaquim (hoje Marechal Floriano). 

Era chefiada por José do Patrocínio, e, na  Cidade do Rio (jornal 
por ele dirigido), do dia 10 de julho de 1888, lê-se que nasceu em casa 
de Emílio Rouède, e segundo informação de Rui Barbosa, no DiáPia 
de Notícias, de 9 de maio de 1889, era presidida por Sampaio Vianna. 

O número de alistados estava em torno de "1500 a 1600 ho- 
mens, entre réus de polícia, capoeiras, navalhistas, malfeito- 
res da pior casta, ao lado de outros que não devem inspirar 
senão piedade, pobres criaturas a quem nós abrimos o nosso 
coração, e que a venalidade maligna de traficantes famosos 
arrasta ao ódio contra os seus verdadeiros amigos, procurando 
trocar-lhes na mais estúpida vinganda a gratidão devida aos 
lutadores desinteressados da causa abolicionista" (s).  

Sua organização obedecia 
"a compromissos solenes e graves rituais, o que lhe dava apa- 
rência de Maçonaria Negra; as sessões eram rigorosamente 
secretas, os iniciados contraíam juramentos sagrados, entre 
os quais o de guardar absoluto sigilo sobre as deliberações da 
casa. A violação dos segredos podia acarretar até a pena de 
morte. . . 
Ao entrar para a milícia, cada um deles, de joelhos e com a 
mão sobre os Evangelhos, fazia o seguinte juramento: 
Pelo sangue de minhas veias, pela felicidade dos meus filhos, 
pela honra de minha mãe e a pureza de minhas irmãs, e, so- 
bretudo, por este Cristo, que tem séculos, juro defender o 
trono de Isabel, A Redentora. Em qualquer parte que os meus 
irmãos me encontrarem, digam apenas - Isabel, a Reden- 
tora - porque essas palavras obrigar-me-ão a esquecer a fa- 
mília e tudo que me é caro" ( 9 ) .  

( 8 )  Buarque, Fellcio. O?'ige?zs Rep,ublicawas. Estudos de gênese gol4tica. Sáo Paulo, 
Ed. Edaglit,  1962, p. 83. 

(9) Orico, Osvaldo. O Tigre d a  Aùoliçcio. Ediçáo Comemorativa do CentenBrio de 
Jose do Patroclnio. s. 1. p., MCMLIII, p. 203. 
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Portanto. a Guarda-Negra surge após a assinatura da Lei Aurea 
(encheu de sangue suas primeiras armas, na Capital do Império, a 
30 de dezembro de 1888), chamando para o trono a simpatia dos 
conservadores, embora tivesse levantado contra ele, grosso modo, a 
cólera dos escravocratas e dos tidos como liberais. E, a propaganda 
republicana aproveitara-se dessa oportunidade para afirmar-se junto 
à lavoura então sacrificada, aos fazendeiros, senhores de engenho, 
aos "patriarcas" rurais enfim, aos quais a campanha libertadora tira- 
ra o braço escravo. Em pouco tempo os libertos, gratos eternamente a 
herdeira do trono, principalmente, senão tão somente os da Capital 
do Império, vieram formar a coluna de defesa, engrossando fileiras 
dc: Guarda-Negra. 

Se seu programa era defender a Princesa e o trono, sua função 
constituiu-se, a cada momento, em espalhar o terror, perturbando 
as conferências republicanas, numa desatinada violência. 

A posição assumida pelo líder deste movimento - José do Patro- 
cínio - provocaria protestos, dentre eles, o de André Rebouças, que, 
embora no exílio, manifestar-se-ia surpreso pelo encaminhar dos 
acontecimentos, condenando o radicalismo assumido nesta "aliança" 
feita com a herdeira do trono. 

Chamado ao debate, Patrocínio viria pelo seu jornal - Cidade 
do Rio - com um artigo intitulado "André Rebouças e eu", pro- 
curando defender-se dos ataques que lhe foram dirigidos, mas sem 
que conseguisse realmente justificar como, de momento para outro, 
deixara de defender os ideais republicanos e tornara-se ardente de- 
fensor do 3 . O  Reinado. 

Todavia o rompimento de Patrocínio com os escravocratas repu- 
blicanos, principalmente de São Paulo, está clarissimo, desde abril 
de 1888, como podemos observar em seu artigo "Desencargo de Cons- 
ciência" (Io) ,  elucidando sua posição: 

"Republicanos, que se julgam donos das consciências alheias, 
com o mesmo direito alegado por muitos deles a posse de seus 
irmãos escravizados, têm levantado grita infernal contra mim, 
excomungando-me por haver assinado o Manifesto da Confe- 
deração Abolicionista em favor da candidatura do Sr. Minis- 
tro da Justiça, Conse1h)eiro Antonio Ferreira Vianna. Tinha 
feito propósito de não responder às acusações desses senhores, 
com os quais nunca tive relações estreitas, porque muito cedo 
reconheci que eles queriam organizar uma República mais 
útil as suas pessoas que à Pátria. 

(10) "Desencargo de Consciência". Cidade do Rio. Rio de Janeiro, ano II, n.O 97, 
abril 28, 1888,  p. 1. 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 19 

Vejo-me porém forçado a dar satisfação aos meus contempo- 
râneos, e, para fazê-lo, começarei pela transcrição da primeira 
parte do artigo da Gazeta Nacioiial de ante-ontem, sob a epí- 
grafe "Meios de repressão". 
Os que não me connecem, os que acreditam que eu sacrifico 
facilmente ao coração o que pertence a calma e lucidez da 
razão, os homens de boa fé que, em geral, guiam no prestígio 
de alguns outros, vendo neles a pureza das idéias que os repu- 
blicanos todos os tempos fingem propagar, vão por este artigo 
ter conhecimento imediato das razões que me separam do 
partido republicano, apesar da minha crença na República. 

Meios de Repressão 

... Aqui tem o leitor que os republicanos, que me combatem, 
desejam com a futura legislação para os libertos. Querem o 
exílio para o deserto; o prolongamento do cativ'eiro através 
da liberdade. 
Como o Sr. Paulino de Souza, fantasiam distúrbios iminentes, 
abandono do trabalho, vadiagem, mendicância. Vêem o inte- 
rior alarmado; a segurança da lavoura ameaçada por carac- 
teres perversos. 

.. .Nunca prometi a ninguém sacrificar minhas convicções 
abolicionistas a conveniências partidárias; ao contrário, desde 
o início da propaganda, prometi o meu apoio, sincero e leal, 
a quem quer que se propusesse a resolver a questão slervil. 
. .  .A propaganda em pró1 dos cativos fêz-se inteiramente fora 
do partido republicano, como de todos os outros. 
.. .O partido republicano procura desde muito tempo um 
pretexto para expelir-me de seu seio. Não é o primeiro, como 
eu, que sofre guerra desse partido composto, pela maior parte, 
de bacharéis vadios e de gente que ou deveria ir para as galés 
cumprir penas da lei de 1831, ou para as colônias correcionais, 
que seriam criadas pelo Governo da Gazeta Nacional. 

.. .Declaro de uma vez por todas que não confio no atual 
partido republicano, que não me subordino a sua atual orien- 
tação, que não aceito nenhuma solidariedade com ele, que 
me servirei de todas as armas para combatê-lo, enquanto ele 
entender que a liberdade, igualdade e fraternidade, para com 
a raça negra, devem ser entendidas como preceituam o Con- 
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gresso Republicano de São Paulo e a Gazeta Nacional, órgão 
republicano. 

. . .Excomungue-me, a igreja farisaica da República, é seu 
direito. O meu dever é servir a liberdade, a igualdade e a fra- 
ternidade em atos e não somente em palavras. . ." 

Com o clima de regozijo decorrente da Abolição que não afetava 
a muitos descontentes, os republicanos escravocratas do Rio de Ja- 
neiro e de São Paulo, procuraram unir suas forças. A maioria dos 
fazendeiros, que se sentira prejudicada com a Abolição, resolveu 
aderir a causa republicana. A imprensa tomava partido. E, neste 
clima fora que Patrocínio passou abertamente a fazer a campanha 
para o 3 . O  Reinado. 

Sua posição é bastante controvertida: ou deve ser encarada como 
de traição aos seus companheiros republicanos, ou, como assumindo 
uma posição meramente de interesses pessoais. Para elucidá-la cremos 
na necessidade de um aprofundado estudo em torno da personalidade 
de "O Tigre da Abolição". Todavia, nossa proposta no momento é 
apenas a de mostrar o seu envolvimento na Guarda-Negra, e o seu 
jornal - Cidade do Rio - totalmente à disposição dod monarquis- 
tas, tanto que, a partir de janeiro de 1889, este jornal começaria a 
publicar extensos artigos intitulados "Guarda-Negra", assumindo e 
declarando o porquê de sua existência. Observemos a posição de seu 
inspirador : 

"A página que a princesa redentora escreveu com letra de 
ouro na história de nossa pátria, dando um golpe mortal à 
nefanda instituição escravista, devia logicamente produzir o 
fenômeno social que estamos presenciando. A lei de 13 de maio 
havia irremissivelmente de engendrar ódios e vinganças, agra- 
decimentos e simpatias, porque os seus efeitos eram multiplos 
e diametralmente opostos. 

Assim se explica que, aqueles a quem a lei feria momentanea- 
mente seus interesses, se transformavam do dia para a noite 
em republicanos, e, em São Paulo primeiro e depois na Corte, 
assentavam como base do seu credo político: - guerrear em 
todos os terrenos o terceiro reinado, satisfazendo assim os seus 
sentimentos de ódio à monarquia; ao passo que os outros, os 
que acabaram de adquirir com a benéfica lei, o direito de 
cidadãos se reuniram também e juraram solenemente: defen- 
der em todos os terrenos o trono que lhes havia dado a 
liberdade. 

. . . . . . . . . . . . . . . . I . .  4 . .  a , . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . , .  
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.. .Vamos por partes: A Guarda da Redentora é formada por 
todos os libertos agradecidos que, no dia 13 de maio deixavam 
de ser cousas, para começarem a ser homens; creio que não 
há o que possa e queira dissolver uma instituição que, sem 
faltar as leis, tem por base o amor e por lema a gratidão. 

.. .* necessário que fique bem patente que essa congregação 
de homens agradecidos é a consequência lógica das bravatas 
publicadas nos manifestos dos seus ex-senhores, e que o fim 
a que se propuseram, reunindo-se, era e é provar ao pais que 
saberão com os seus corpos fazer uma muralha capaz de re- 
ceber as balas, que os neo-republicanos dirijam a sua Reden- 
tora. 

8 preciso Que se saiba bem, que a Guarda-Negra se organizou 
para resistir e não para atacar. 

Por enquanto, é o povo, o zé povinho, quem defende o tro- 
no! (ll). 

Por este pronunciamento podemos entender que a "luta aberta" 
era, de um lado a verdadeira obsessão de José do Patrocínio pela 
Redentora, e, de outro, a sua não menor obsessão pela campanha 
desenvolvida pela ala revolucionária republicana, liderada por Silva 
Jardim que, através especialmente de seus "meetings", conseguia 
arregimentar a massa popular, na tentativa de conscientizá-la a causa 
republicana, principalmente conseguindo transmitir-lhe o ódio ao 
3 . O  Reinado e, em especial ao 'zangão da Monarquia no Brasil" (lz), 
que vinha de uma família decadente da França - o Conde D'Eu. 

O ponto diametral entre Patrocínio e Silva Jardim era que o 
primeiro separava a questão política da social, enquanto que o segun- 
do tinha a preocupação em analisar as condições econômicas de sua 
geração, passando desta análise a da psicologia so,cial para uma pos- 
sível explicação de sua ideologia. 

A ala republicana vinha fortalecendo-se dia a dia, não só pela 
doença do velho Imperador, como, principalmente, pela fraqueza da 
Princesa e pela propagada desonestidade do Conde d'Eu; paralela- 

(11) "A Guarda-Negra". Cidade do Rio. Rio de Janeiro, ano 111, n.@ 4, janeiro 5, 
1889, p. 1. 

(12 )  A expressão 6 de Silva Jardim. Ver sobre r, assunto: A Phtria em Perigo (Bra- 
gança e Orléans). S&o Paulo, Tip. da Provlncia, 1889, p. 37. 
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mente a estes fatos, a atitude do Ministério procurando trair a pro- 
paganda republicana, tentando jogá-la contra os agricultores e subor- 
nando a policia para aliciar negros libertos, que, sem terem ocupação, 
acabavam por ser "joguetes" nessas mãos, reforçava o quadro apre- 
sentado. A tão decantada gratidão a Redentora, era apenas, pois, um 
ardiloso artifício, que os corruptos e já poucos adeptos da Monarquia 
fizeram a esses negros indefesos. Eis o que nos diz Silva Jardim, o 
líder revolucionário, sobre a questão. 

" . . . A  exploração do negro não cessou, eis a verdade, e quem 
agora a faz é o Ministério, é a Princesa Imperial, é o seu fu- 
nesto marido e a dinastia. Para isso, põe-se em campo um ou 
outro negro ou mulato mais sagaz, mais intrigante, mais pal- 
rador. Os verdadeiros republicanos, os patriotas verdadeiros 
devem ter civismo para não odiar os pobres pretos quase irres- 
ponsáveis; mas também para não cair numa condescendência 
que seria covardia, não devem dar quartel, por menor que seja, 
aos pretos, verdadeiros ou falsificados, que, com mesquinhos 
interesses de branco, mas de branco servil, exploram seus po- 
bres irmãos de raça: para esses todo o ressentimento, que é o 
mais digno, toda a punição, que é a mais merecida; esses é 
que devem pagar pelas feridas que recebemos, pelas mortes 
que lamentamos, e pelos ataques que ainda sofremos" (13). 

Em verdade, a medida em que os povos manipulados pela cor- 
rupção refletem a imagem na instituição que os cria, a Monarquia 
no Brasil era a mentira de todos os sistemas, e, consequentemente, 
a negação de todos os elementos positivos de governo, advindo daí 
a falsidade de seus princípios, a fraqueza de suas crenças e o triste 
rebaixamento das consciências, já que o caráter nacional estranhava 
o cunho vital das instituições que os dirigia. Só neste contexto, cre- 
mos, é que realmente podemos entender a organização dessa Guarda- 
Negra e de como conseguiu sobreviver, ainda que por pouco tempo, 
numa "onda violenta de fanatismo", servindo para que José do Pa- 
trocínio, tentasse a sua escalada em sociedade e com isto abastar- 
dance e impedindo que os negros agissem por si, participassem, como 
um todo, no processo histórico brasileiro, tirando-lhes o direito de 
pensar politicamente, como melhor lhes aprouvesse, enfim, toda uma 
raça, em favor de interesses individuais. 

Não fora a Guarda-Negra uma instituição popular (haja visto 
que nem mesmo campo de ação teve em outras Províncias; antes, 
pelo contrário, até foi repudiada pelos próprios negros), tendo sido 
uma verdadeira "oligarquia" armada, e nada mais. 

(13) Jardim. Antônio da  Silva. Carta Politica ao Pois e ao Partido RepuBEicaao. 
Rio de Janeiro, Imprensa Mont'Alverne, 1889, p. 13/14. 
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Daí nos indagarmos: por que a polícia não se manifestava contra 
essa "anarquia" imperante no Rio de Janeiro? Não houve inquéritos 
policiais para apurar os culpados dos atentados, principalmente ao 
de 30 de dezembro de 1888, no famoso "meeting" republicano de Silva 
Jardim? Acreditamos que uma parte do depoimento da imprensa da 
época é suficientemente claro para responder a tais indagações: 

". . .se realmente foi a Guarda-Negra que agrediu os republi- 
canos, quando estes faziam a conferência que o governo per- 
mite; esta guarda, que é mais realista que o rei, cuja existên- 
cia é conhecida pelo Sr. Presidente do Conselho, e que promove 
distúrbios, de que resultaram ferimentos graves, estragos em 
propriedades particulares, atentados a liberdade de pensa- 
mento, em suas duas grandes manifestações, a palavra falada 
e a palavra impressa; esta guarda, dizíamos nós, de que se 
não sabe nem o número nem os recursos de que dispõe, cuja 
orientação não se conhece, é um elemento perigoso, que pode 
justamente fazer mal até aqueles a quem se propõe defender. 
Se esses cidadãos se congregaram para defender a pessoa, hoje 
duplamente respeitável aos olhos de quem quer que tenha 
espírito e coração, da Augusta Princesa que teve a glória de 
assinar a lei de 13 de maio, que esperem ao menos que 
alguém ameace a digna Senhora, coisa que até agora ninguém 
fez. 

No Rio de Janeiro não há propriamente segurança indi- 
vidual; a polícia é insuficiente e mal organizada; o exército 
não tem a noção correta da disciplina, por sua organização, 
parte pelo modo porque tem sido tratado pelos governos; 
pessoalmente, a grande massa dos pacíficos habitantes d'esta 
cidade tem a coragem precisa, quando há barulho nas ruas, 
seja pelo que for, para fechar as portas de suas casas; uma 
força assim constituída pode causar sérias desordens, e a sua 
existência não é de ordem a acarretar simpatias para quem 
quer que seja. 

Para começar, a Guarda-Negra já fez um grande bem a 
propaganda republicana; não tendo a polícia prevenido a 
desordem, e demorando-se em coibi-la, deixou no espírito 
de muita gente pelo menos a suspeita de que, se o propósito 
do governo é consentir na liberdade da palavra, ele não o leva 
a ponto de a garantir por meio da força de que dispõe" ( 1 4 ) .  

Na realidade, durante nossas pesquisas, nada encontramos nos 
Arquivos Policiais ou Judiciários da época que viesse a comprovar 
a abertura do inquérito relativo a este ou a qualquer outro conflito 

( 1 4 )  "A Pqlltica em 1888 - V". A Gazeta de Noticias. Rio de Janeiro, ano XV, 
5. janeiro 5, 1889, R. 1. 
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similar atribuído à Guarda-Negra. Aliás, o que achamos, e que vem 
a comprovar o descaso e a cumplicidade da polícia do Rio de Ja- 
neiro com o Governo e o Trono, é o depoimento de Barata Ribeiro 
sobre o aludido conflito do dia 30, onde diz ter sido chamado a 
9 de janeiro para depor como testemunha do mesmo, ocasião em que 
teria requerido a certidão do seu depoimento, e, só muitos dias após 
(a 25 de janeiro) é que finalmente conseguiu obter a dita certidão ( l 5 ) .  

Essa política de reação contra os republicanos, organizada pelo 
Gabinete 10 de Março e agindo conjuntamente com a Guarda-Negra, 
recebia inúmeras reprovações: dos libertos da cidade de Santos, de 
Casa Branca, do Município de Campinas, de Porto Alegre, apenas 
para darmos alguns exemplos. 

Concluindo, podemos dizer que, a agitação provocada pela Guar- 
da-Negra contra a propaganda republicana, foi, na Capital do Impé- 
rio, a ação mais controvertida dos anos 1888/89, representando o 
caotismo econômico-sócio-político em que se encontrava o país, sem 
contudo chegar a lançar os gérmes para o esboço da formação de 
"consciência de classe", até porque, a forma pela qual a Monarquia 
se findara e a República fora proclamada, estava muito longe de ser 
típica de um "movimento de massa", uma vez que veio através de um 
golpe militar, não demorando muito tempo para que os grandes pro- 
prietários rurais e seus prepostos (sobretudo os donos das lavouras 
cafeeiras) , tivessem preponderância no recém inaugurado regime. 
Os elementos mais extremados desta agitação, que vinham desde a 
campanha abolicionista, se viram afastados, e, a guisa de exempli- 
ficação, lembramos que ao invés de eleições populares, mantivera-se 
mesmo o sistema de cabresto de antes, manipulados pelos chefes de 
municípios, agentes dos latifundiários. Seria a "monarquia sem im- 
perador", e a república dos latifundiários, condizentes com a situa- 
ção econômica, que, até 1930, se revezaria no poder, dando privilégios 
ora a São Paulo, ora a Minas Gerais. Por outro lado, a burguesia 
nacional fora colocada em segunda posição, sem oportunidades para 
desenvolver-se ou impor-se frente às transformações sócio-político 
brasileiras. 

Enfatizamos que, se no início do escravismo o negro teve possibi- 
lidades de formular os objetivos de seu protesto contra o branco, à 
medida do caminhar do processo histórico brasileiro, as diversas pro- 
postas que orientaram tais protestos, encontraram, na resistência 
cultural, o grande óbice para seu crescimento e fortalecimento. 

Apercebendo-se o negro não lhe ser possível manter, a unidade 
cultural (sobretudo nas áreas cafeicultoras), tentou uma integração 
na sociedade dos brancos, que não o acolheu, e, após o 13 de maio, .o 

(15) Sobre o assunto ver: "Secgão Livre - O conflito do dia 30 - Ao Público". 
O Paix. Rio de Janeiro, ano VI, n.O 1.582, fevereiro 5,  1889, p. 2. 
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negro ao receber um verdadeiro esbulho, viu mantido o preconceito 
e sua marginalização, negando-se-lhe possibilidades para um desen- 
volvimento autonomo. 

Todavia, tentou ele, por todos os meios, emancipar-se, mesmo 
manipulado, como no caso da Guarda-Negra, onde a sua decisão de 
agir, já teria um significado de vitoria, apesar da intensa e organi- 
zada repressão que a sociedade escravista sempre soube manter. 

Fanatizados pela palavra fácil de seu grande inspirador, os ne- 
gros do Rio de Janeiro não tiveram forças suficientes para impor uma 
mudança social, mesmo porque divididos pelas diferentes atuações 
de seus vários líderes, espalhados em todas as Províncias brasileiras, 
onde prevalecia, politicamente, o interesse dos senhores-de-terras, 
mais seguros ainda com o golpe de estado que marcou os prolegô- 
menos da República. 

Com a Abolição, como analisamos, não houve de fato qualquer 
processo de recuperação humana do negro, as funções sociais pas- 
saram a ser focalizadas a luz dos requisitos econômicos, jurídicos e 
políticos da ordem social competitiva, que não se impôs de forma 
semelhante em todo o país, uma vez que, com o seu rápido desen- 
volvimento coincidiu com a expansão cafeeira e com o surto urbano- 
industrial do Sul/Sudeste do Brasil, que acabou por continuar a 
beneficiar as "camadas" dominantes da população (ocupantes do 
poder econômico-político), e, em escala menor, de início, aos imi- 
grantes europeus. 

Tendo sido a Abolição uma revolução social feita "pelo branco 
e para o branco", o negro não adaptou-se ao novo sistema de trabalho 
que lhe fora imposto, a economia urbano-comercial, sentindo-se espo- 
liado, em súbita competição com o branco. 

Todo o envolvimento do negro na Guarda-Negra na Capital do 
Império, cremos ter residido em decorrência da tolerância racial ha- 
vida no Brasil, onde a mobilidade vertical existente dentro do sistema 
social vigente, não se organizou para os negros como um processo 
histórico e uma realidade coletiva, mesmo porque atingiu apenas 
alguns negros, em nada repercutindo para a alteração dos estereó- 
tipos negativos, ou mesmo nos padrões que regiam as relações raciais. 
E, na tentativa de igualar-se ao branco, procurou o negro romper 
com o bloqueio de 'sua participação cultural, não se apercebendo que 
seu status era fictício, que não havia a real integração do branco a 
ele, tudo não indo além, portanto, dos limites fenomênicos das rela- 
ções entre indivíduos ou grupos, não inseridos na estrutura de classes. 
Foi, portanto, essa problemática, de caráter estrutural, e, por isso 
mesmo, fácil de ser conduzida em nome da ascensão social e de uma 
gratidão à Redentora. 

Isto foi o "abolicionismo oficial": ao em vez de reconhecer o 
trabalho do negro a formação e desenvolvimento do pais, proclamou 
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a magnanimidade da Princesa Regente, deixando o negro a mercê 
dos que sempre os oprimiram. Tais indivíduos, instrumentos ou alia- 
dos dos escravistas do poder, não hesitaram em atribuir ao negro o 
ato ignóbil da organização de uma Guarda destinada a impedir as 
manifestações republicanas (sobretudo no Rio de Janeiro), numa 
onda de incontida violência, fazendo com que a Guarda-Negra gran- 
geasse perigosa notoriedade na crônica desordeira da cidade. 

Em verdade, o sistema institucionalizara a violência, exercida as 
claras, objetivando a dominação do negro, frente ao controle direto 
do seu comportamento. As posições desvantajosas dos estoques negro 
e mulato na  estrutura sócio-econômica brasileira, condicionaram 
formas de participação cultural e de integração ao sistema de classes 
que, antes de alterar suas posições, as perpetuava, uma vez que per- 
sistiam os privilégios sociais, com profundas implicações sócio-cultu- 
rais com o nítido predomínio das oligarquias rurais até 1930. 



O NEGRO NO BRASIL. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

DA POPULAÇÃO NEGRA. OS CONTATOS RACIAIS E 

CULTURAIS, SOBREVIVÊNCIAS CULTURAIS. 

PAULO PEREIRA DOS REIS 

O conceito popular sobre o africano 

Nina Rodrigues afirmou que.. . "bem longe está da realidade a 
uniformidade étnica aparente que dá ao homem africano o seu verniz 
pigmentário. A confusão do Camita e até do Semita com o Sudanês 
e o Banto tem algo, alguém já o disse, da ignorância que enxlerga 
nos cetáceos simples peixes" ("Os Africanos no Brasil", p. 33). 

Artur Ramos escreveu que a sabedoria popular faz do "Negro 
da Africa" um tipo uniforme, de cor preta, cabelos encarapinhados, 
nariz chato, mandíbula sali'ente. . . , de cultura "inferior", religião 
atrasada ("grosseiro feiticismo") , vida social em estado de barbárie, 
com prática de antropofagia". . . ("As Culturas Negras no Novo 
Mundo", p. 23). 

Tais conceitos, no entanto, são falsos devendo-se classificar, atra- 
vés da ciência, os povos que habitaram e ainda habitam a Africa, de 
acordo com os seus característicos antropológicos e seus tipos de 
cultura. 

Seligman dividiu os povos africanos primitivos em 5 grandes 
grupos perfeitamente distintos: os Camitas, os Semitaa (que tem 
origem comum), os Boximanes, os Hotentotes (ambos produtos de 
miscigenaçõs diversas), os Negrilhos ou Pigmeus (negros anões) 
e os Negros propriamente ditos. 

Os NEGROS 

Excluindo-se, na Africa, os Camitas e Semitas (de origem branca) 
e os chamados grupos negróides (Hotentotes, Boximanes e Negrilhos) 
restam os Negros propriamente ditos. 
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Supõe-se que os negros vieram, em remotas eras, do Oriente e 
Oceania para a Africa, em várias migrações. 

Os grandes grupos negros da Africa estão divididos em Sudane- 
ses e Bantos, que se encontravam em fases diferentes de cultura. 

Os povos negros apresentavam os seguintes caracteres comuns: 
pigmentação escura da pele, prognatismo, lábios espessos, nariz chato, 
cabelos encarapinhados, embora apresentassem diferenças físicas entre 
um grupo e outro. 

Negros Sudaneses e Bantos 

Os negros capturados na Africa para o trabalho escravo no Brasil 
pertenciam a dois grandes grupos: o Sudanês e o Banto. 

Nina Rodrigues calculou em 38.532 os escravos importados para 
a Bahia no curto período de 1 812 a 1 820, sendo que eram procedentes 
da Africa Meridional (negros Bantos) 20 841 e da Africa Setentrional 
(negros Sudaneses) 17 691. 

Artur Ramos, orientado pelo estudo de Nina Rodrigues e de outros 
pesquisadores, apresentou o seguinte quadro das sobrevivências cul- 
turais do Negro no Brasil: 

a )  Culturas Sudanesas: os Iorubas, os Gêges (I),  Fanti-Achanti 
(2); com predominância dos elementos Iorubas; 

b) Culturas Sudanesas Negro-Maornetanas (ou culturas guinea- 
no-sudanesas islamizadas) : os Mandingas (3),  os Haussás (4), os 
Tapas (5), os Fulas (da Guiné), etc., com predomínio da cultura malê 
do Sudão Ocidental; 

c) Culturas Bantos: Angola-Congolesa e de Moçambique, com 
predominância da angola-congolesa. 

Os negros da área oriental do gado foram classificados por Nina 
Rodrigues como negros da Contra-Costa, povos cafres. 

SUDANESES 

Os caracteres físicos mais comuns dos Sudaneses eram: lm,73, 
na média, de altura, dolicocefalia moderada, nariz chato e largo, 
prognatismo notável, lábios espessos. 

Cultura Sudanesa: na sub-área da Costa da Guiné, habitavam 
os Ioruba (nagô), Gêge e Fanti-Achanti. 

Vida social e política mais complexa que dos grupos Bantos. 
Os Iorubas praticavam o comércio de trocas e usavam moedas. 

Executavam trabalhos com o ferro, o bronze, o cobre, faziam escul- 
turas em madeira; trabalhos de cerâmica, fiação e tecelagem. Agru- 
pavam-se em grandes famílias patrilineares. Eram polígamos. 
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Religião dos Iorubas: Práticas de magia e feiticismo, sendo os 
orixás as divindades secundárias que comunicavam os homens com 
os deuses superiores, através dos sacerdotes, os babalaôs. 

Viviam numa região onde existiram cidades e reinos famosos 
(reinados de Benin, Daomei e Achanti) . 

Eram os únicos dos "verdadeiros negros" que conheciam uma 
escrita rudimentar. 

Cultura Sudanesa Negro-Islamizada (Area do Sudão Ocidental). 
Tem grande importância para nós porque foi daí que recebemos 

o contingente imigratório da cultura malê. 
12 uma área de cultura marginal entre as culturas árabe e na- 

tiva. Em alguns pontos prevalecia a cultura muçulmana; noutros 
predominava a cultura aborígene. 

Nessa região também existiram importantes reinos, como os dos 
Songoi, dos Mandinga, de Gana, dos Haussás, etc. 

Seus habitantes eram agricultores e pastores, com traços evi- 
dentes da civilização maometana. Faziam trabalhos em madeira e 
ferro, de cerâmica, tecelagem, decoração das casas com baixos-rele- 
vos e "arabescos". 

Area do Sudão Oriental, que compreende uma parte do sudeste 
saariano, era habitada por um povo nômade, que adaptou sua cul- 
tura as exigências da vida do deserto. A influência islamita é domi- 
nante. Proeminência do camelo, religião maometana com traços feiti- 
cistas. 

NEGROS BANTOS (Cafres, Zulus, Basutos, Matabeles, Bechua- 
nos, etc.). 

Area do Gado: A área oriental denominou-se do gado não so- 
mente pela utilidade desse animal para a alimentação, transporte e 
carga, mas também pela sua participação obrigatória nas cerimônias 
sociais e religiosas. 
O complexo do gado dominou as comunidades Bantos nessa re- 
gião, dependendo a importância dos chefes e o niimero de suas mu- 
iheres, da quatidade de cabeças de gado que possuiam. 
O gado era tabu para as mulheres que não podiam exercer os 
trabalhos pecuários, desempenhando, no entanto, atividades essen- 
cialmente agrícolas. 

Moravam em casas redondas (as vezes retangulares), construídas 
de barro e cobertas de palha. 

Eram polígamos; predominavam os "sibs" patrilineares, encon- 
trando-se também "sibs" matrilineares. 

Conheciam o uso do ferro. A religião consistia no culto da natu- 
reza (das árvores, animais, pedras, etc.) e dos antepassados que eram 
elevados à condição de divindades. 
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Area do Congo 

O aspecto mais importante que distinguia a cultura da área do 
Congo da existente na área oriental era a ausência do gado, consti- 
tuindo a agricultura a base econônlica dos Bantos ocidentais. 

Os negros congoleses habitavam em casas retangulares de barro 
e palha. 

Eram hábeis escultores, no barro e na madeira, de bonecos, deuses 
e máscaras. 

Fabricavam objetos de uso doméstico e de decoração. Seus chefes 
(os reis) viviam com grande pompa. 

Havia "sibs" totêmicos e organização matrilinear. 
Religião semelhante a da região oriental, sendo o deus principal 

Zâmbi. 

O NEGRO NO BRASIL 

A contribuição étnica e cultural do negro no Brasil tornou-se 
importante a contar da segunda metade do século XVI. 

Para favorecer o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar 
e da indústria açucareira, D. João 111, pelo alvará de 29 de março de 
1549, concedeu a cada senhor de engenho o direito de importar afri- 
canos da Guiné e da ilha de S. Tomé, em número de 120 para cada 
engenho. Desse alvará depreende-se que somente a partir de 1550 
tornaram-se intensas e volumosas as imigrações negras com a expan- 
são das atividades agrárias no Brasil-Colônia e mesmo no Império, 
apesar das dificuldades diplomáticas que surgiram mais tarde, a 
partir do começo do século XIX, em 1815 e 1817, respectivamente, 
pelos tratados de Viena e de Londres que limitaram o comércio por- 
tuguês de escravos a determinado trecho da costa oriental da Africa 
e ao litoral Atlântico-Sul do continente africano, sob a fiscalização 
da marinha inglesa. 

As estatísticas do século XVIII, publicadas por Nina Rodrigues 
bem demonstram a preponderância do negro na população brasileira: 

Em 1798, segundo F. P. Santa Appolonia, numa população total 
de 3.248.000 existiam 1.010.000 brancos, 250.000 índios e 1.988.00 ne- 
gros e pardos. Conforme Balbi, em 1818, havia no Brasil 1.043.000 
brancos, 259.000 índios (domesticados) e 2.515.000 negros e pardos, 
numa população total de 3.817.000 habitantes. 
Nesta época, em 1819, L. von Rango e Grant calcularam a popu- 
lação do Rio de Janeiro em 60.000 e 43.000 habitantes, respectivamen- 
te, sendo que 40.000 deles eram negros. A proporção dos brancos para 
a gente de cor era de 1 para 9, na  avaliação de von Rango. 
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O Prof. Roquette Pinto encontrou na população brasileira de 
1922 as seguintes porcentagens: 14% de negros e 22% de mulatos, 
num total de 36%. 
A população negra no Brasil, em 1931, segundo "Negro Year 
Book", foi calculada em 11.700.000 para um total de 39.000.000 de 
habitantes, isto é, 30% da população total. Convém esclarecer que no 
citado cálculo estão incluídos os negros e seus descendentes mestiços 
(pardos). 

Pelo exposto verifica-se, facilmente, que os negros constituem 
uma parcela importante na população brasileira. 

Os resultados do censo de 1950 indicaram que na população do 
Brasil, num total de 51.944.357 indivíduos, existiam 32.027.661 brancos 
(61%), 13.786.742 pardos (26%) e 5.692.657 negros (11%) que so- 
mados aos mulatos totalizavam 19.479.399 negros e mestiços, isto é, 
quase 40 % dos habitantes do país. 

Trinta anos depois, o censo de 1980 registrou a população de 119 
milhões, sendo que os brancos alcançaram a casa de 65 milhões 
(550/0), os pardos atingiram 45 milhões (37%) e os negros a dos 7 
milhões (6% ) . Assim sendo, os negros e mulatos somaram 52 milhões 
de pessoas, representando 43 C/o da população brasileira. 

Por aí podemos observar a importância que tem para nós o estudo 
do negro que forneceu, ao Brasil, tão grande contribuição étnica e 
cultural. 

Não se sabe precisamente a época em qiie foram introduzidos aqui 
os primeiros africanos, mas parece não restar dúvidas que nos pri- 
meiros engenhos-de-açúcar de São Vicente trabalharam negros 
escravos. 

Verificada a ineficiência e a falta de índios da terra nas lavouras 
da colônia, recorreu-se aos africanos. 

O comércio de escravos realizou-se, ininterruptamente, durante 
3 séculos, sendo adquiridas pelos negreiros, em vários pontos da costa 
africana, as "peças escravas1' que eram permutadas por fumo, bebi- 
das alcóolicas, panos coloridos, bugigangas, enfeites, armas, pólvora, 
etc. 

Na falta de dados precisos calculou-se em mais de 3.000.000 o 
número de escravos introduzidos no Brasil. 

O tráfico de negros iniciou-se nas ilhas do Atlântico, nas costas 
da Guiné, do Senegal, Lagos, Calabar, Camerum, estendendo-se a 
Africa Meridional (Angola, Congo, Benguela, Cabinda, etc.), amplian- 
do-se depois para a costa africana oriental (Quelimane e Moçam- 
bique). 
Os negros eram capturados em pontos os mais diversos da Africa 
e encaminhados aos portos, onde eram resgatados pelos navios ne- 
greiros; recebendo as denominações populares de acordo com os locais 
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onde eram embarcados: Negros da Guiné, de Mina, de Angola, de 
Moçambique, etc. 

Os negros escravos se distribuiam em populações desiguais pelas 
várias regiões do Brasil, para os campos agrícolas da cana-de-açúcar 
e de algodão, no Nordeste, para a mineração e trabalhos agrários em 
Minas Gerais e para as lavouras de cana e café do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, principalmente no vale do Paraíba. 

Vejamos alguns aspectos das culturas sudanesa (ioruba) e banto 
no Brasil. 

Os Iorubas 

Principalmente de Lagos partiram os contingentes dos Iorubas 
para o Brasil, onde receberam a denominação geral de nagôs, Gnno 
que davam os franceses aos negros da Costa de Escravos que falavam 
a língua ioruba. 

Os negros nagôs foram desde logo os preferidos nos mercados 
de escravos da Bahia. Eram altos, corpulentos, valentes, trabalhado- 
res, de melhor índole e os mais inteligentes de todos. 

Religião dos Iorubas 

A divindade suprema Olorum, "Senhor do Céu", não é figurado 
por nenhum objeto concreto de culto e confundem-no com a abóbada 
celeste. O culto a Olorum só é feito por intermediários, os orixás, que 
são em grande número. Os mais conhecidos na Bahia são Obatalá 
(Orilaxá ou Oxalá), o maior; Xangô, orixá popularíssimo, deus do 
trovão; Exu, entidade do mal; Ogurn, orixá das lutas e guerras; Ieman- 
já e Oxum divindades femininas das águas, os irmãos gêmeos Ibeji, 
Oxossi, deus caçador, etc. 
O culto nagô é celebrado em templos especiais, os "terreiros" e 
os seus santos são postos nos "pegis" (espécie de altares). 
As festas religiosas são chamadas "candombléis" na Bahia, ca- 
timbós e xangôs no Nordeste. Os sacerdotes nagôs (pais de santo) 
chamam-se, como na Africa, babalaôs, na Bahia e babalorixás, no 
Nordeste, tem a cabeça respada e vestem roupas brancas. 

A culinária baiana recebeu grande contingente da cozinha nagô. 
O vatapá, o acaçá, o bobó, o acarajé, abará, ejó, o xoxó, amala, etc. 

Vestuário 

Usavam as africanas panos vistosos, cores vivas, saias rodadas, 
xales da Costa, braceletes, argolões, turbantes, miçangas e balangan- 
dãs, peças que integram o vestuário típico da baiana, hoje tão po- 
pular no Brasil. 
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Pintura e escultura 

Pintura rudimentar, de origem ioruba, representada por toscos 
desenhos utilizados na ornamentação dos "pegis" ou das paredes das 
casas residenciais. 

Trabalhos de escultura em madeira, principalmente ídolos do 
culto. 

Trabalhos em metais 

Os negros iorubanos importaram, com a sua cultura material, 
objetos de bronze (originários de Benin), de ferro e de outros metais. 
Fabricavam instrumentos de música, objetos de culto, de uso do- 
méstico, etc. 

Língua nagí3 

A cultura ioruba exerceu tanta influência que o nagô se con- 
verteu, por algum tempo, em "língua geral" dos negros da Bahia. 
Africanos das diferentes nacionalidades e mulatos adotaram, em 
terras baianas, a língua nagô. 

Folclore 

A contribuição ioruba para o folclore brasileiro é volumosa e im- 
portante. Dos candomblés (festas religiosas, com danças e tambores) 
originaram-se as festas profanas (afochés) que se difundiram por 
todo o país. 

SLncretismo religioso 

Os negros de várias procedências da Africa trouxeram para o 
Brasil as suas crenças, os seus deuses, suas cerimônias e rituais reli- 
giosos. Essas crenças negras transmitidas aos seus descendentes ne- 
gros e mestiços e isoladas das origens, pela extinção do tráficoi de 
escravos, foram se alterando e assumindo novos aspectos. 

Recebendo no Brasil (especialmente na Bahia) a influência ca- 
tólica, passaram os negros, mulatos e caboclos a cultuar nos seus 
"terreiros" e candomblés, ao lado dos orixás iorubanos, os santos do 
catolicismo, realizando assim curioso sincretismo religioso. 

Na Bahia, Oxalá identificou-se com o Senhor do Bonfim; Xangô 
a S. Jerônimo e Santa Bárbara; Ogum a São Antônio (Bahia) e São 
Jorge (Rio) ; Iemanjá a N. Sa. do Rosário e N. Sa, da Piedade; Oxum, 
N. Sa. da Conceição e N. Sa. das Candeias; Oxossi, São Jorge; os 
gêmeos Ibeji com S. Cosme e S. Damiáo; Exu, ao diabo, etc. 
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Os BANTOS 

Eram originários, como já vimos, de Angola, do Congo (Cabinda, 
Luanda, Benguela, Mossamedes), na  costa ocidental africana e de 
Quelimane e Moçambique, no Oceâno fndico. 

Os principais focos brasileiros de irradiação de negros Bantos 
foram: o Maranhão, com irradiação para o Pará; Pernambuco, com 
irradiação para Alagoas; Rio de Janeiro, com irradiação para os Esta- 
dos do Rio, Minas Gerais e São Paulo. 

Aliás a Bahia também recebeu levas consideráveis de escravos 
Bantos principalmente como decorrência dos tratados de Viena e 
Londres que limitaram o tráfico as costas meridional e oriental da 
Africa. 

Contribuição cultural 

Os Bantos introduziram na Bahia a capoeira angolense, as lutas, 
o samba, as festas do boi (bumba-meu-boi), os "candomblés de cabo- 
clo" (que diferem do culto gêge-nagô), os "cucumbis" (autos do 
Congo), as reisados, moçambiques, ternos e ranchos, as festas do 
Imperador do Divino e em louvor de S. Benedito. 

As macumbas do Rio e mesmo algumas da Bahia têm origem an- 
gola-congolesa. O chefe da macumba é chamado "pai do terreiro" 
(influência dos candomblés da Bahia) ; o sacerdote chama-se Em- 
banda ou Umbanda (corruptela de Quimbanda, significando ora fei- 
ticeiro ou sacerdote, ora lugar da macumba ou processo ritual, cf. 
Artur Ramos), sendo o seu auxiliar chamado cambone ou "cambonde". 
Nas macumbas dos Bantos há  o culto dos antepassados e dos 
"santos e espíritos protetores". Os "espíritos protetores" surgem em 
"falanges" e estas pertencem a várias "nações" ou "linhas". Há "ter- 
reiros" que "trabalham" com várias "linhas": de Umbanda, de Quim- 
banda, "linha do Congo", "linha do Mar", "linha de caboclo", etc. 

Sincretismo religioso 

A liturgia e crenças afro-bantos sofreram a influência do catoli- 
cismo, repetindo-se o fenômeno de sincretismo religioso que se rea- 
lizou com a religião iorubana da Bahia. Aliás, o negro escravo (espe- 
cialmente do grupo Banto) convertido ao Cristianismo rebaixou a 
religião superior ao nível de sua própria cultura. 

Os Bantos nas suas práticas feiticistas adotaram os orixás nagb- 
gêges e os "espíritos" do selvagem brasileiro, compondo suas práticas 
religiosas com vasto material afro-brasílico, onde aparecem orixás 
à maneira amerindia, de arco, flecha e cocar. A esse sincretismo, H- 
son Carneiro denominou de "candomblés de caboclo". 



REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 35 

Podemos concluir que o sincretismo religioso no Brasil fundiu 
influências católicas, esplritas, muçu~manas, iorubanas, gêges, bantos 
e indígenas. 

Sincretismo religioso afro-brasileiro. Algumas conclusões gerais. 

Quando há a interpenetração e mistura íntima dos elementos cul- 
turais heterogêneos que estão em contato, resultando uma cultura de 
aspecto novo, na qual se manifestam os traços acentuados ou não, 
das várias culturas originais que se combinaram e fundiram, temos 
o fenômeno de sincretismo. 

As culturas negras, no Brasil, não se encontram puras, mas mis- 
turadas, interfundidas pelos contatos raciais e culturais dos dife- 
rentes grupos negros, sob a ação de nivelamento de "status" e de 
desagregação que o regime escravocrata impôs aos negros originá- 
rios de diferentes áreas culturais africanas. 

No sincretismo religioso afro-brasileiro, além da inconfundível 
contribuição africana, assinalada com marcantes traços feiticistas 
misturados com alguns maornetanos, percebe-se as influências cató- 
licas nos cânticos, nas ladainhas, nas defumaçóes com ervas aromá- 
ticas, na adoração de Jesus, na veneração de N. Senhora e dos santos 
católicos, identificados com os orixás negros. 

A influência espírita (kardecismo) , também deformada e modi- 
ficada, tem se tornado mais intensa nos "candomblés de caboclo", 
onde "baixam" espíritos de negros escravos e índios (caboclos). 

São nítidos também os traços das práticas religiosas dos indíge- 
nas, como o uso do cachimbo, do charuto e da bebida alcóolica. 

O fumo já era usado pelos pajés que, praticando o curandeirismo, 
fumavam, sopravam a fumaça sobre os doentes e praticavam defuma- 
ções; rituais que eram acompanhados da ingestão, em caráter má- 
gico, de vinho nativo (cauim), que foi substituído, nos candomblés, 
pela cachaça. 

Justificam os praticantes do candomblés a presença da bebida 
alcóolica em suas cerimônias, comparando-a ao uso do vinho, pelos 
sacerdotes católicos, no sacrifício da missa. 

Contatos Raciais e Culturais: Sobrevivências Culturais 

A escravidão no Brasil separou o africano da sua cultura nativa 
e colocou-o em contatos raciais e culturais com o europeu, provocando 
os fenômenos biológicos de miscigena~ão e os fatos sociológicos de 
assimilação e aculturação. 

A casta dos senhores das casas-grandes, que se instituira rigida- 
mente, foi aos poucos, pelo sensualismo dos donos brancos, que viviam 
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em estado poligâmico, perdendo a sua impermeabilidade, enquanto, 
pela miscigenação, se processava a libertação gradual do "status" 
servil do negro. 

A cultura africana infiltrou-se diretamente na família escravo- 
crata pelo recrutamento de servos da senzala para os trabalhos do- 
mésticos da casa-grande, onde as negras se revelaram boas cozinhei- 
ras e doceiras, engomadeiras, arrumadeiras, companheiras (mucamas) 
das "sinhazinhas", dedicadas mães-pretas que sustentaram com os 
seus seios os recém-nascidos senhoriais. 

NO recesso dos lares os "nenéns" brancos, aconchegados aos b r a  
ços das babás, eram embalados pelas canções de ninar; os "sinhôzi- 
nhos" brincavam com os moleques (negrinhos) ou escutavam, fasci- 
nados, o preto velho, com voz pausada e misteriosa, contar as histó- 
rias de bichos que falavam e de "assombraç8es". 
Assim se criavam, cheios de "dengos", com cafunés, carinhos e 
histórias fantásticas, os ioiôs e as iaiás das casas-grandes. 
Realizava-se assim, nas casas senhoriais, o "mestiçamento moral", 
enquanto, paralelamente, nas senzalas processava-se o "mestiçamento 
racial". 

Tais contatos domésticos diminuiram as distâncias sociais entre 
o senhor e escravo e criaram laços afetivos que se sobrepuseram aos 
preconceitos raciais e de classes. 

Não se pode hoje negar o valor social do mestiço ário-africano 
que exibe melhores condições biológicas de adaptação a vida tropical. 

Foram os negros, puros ou mestiçados, que levantaram a nossa 
nacionalidade e só através deles podemos explicar a economia colo- 
nial e do império, como também algumas de nossas virtudes e defeitos. 

Desde os primeiros tempos coloniais os negros estão sendo amal- 
gamados e assimilados até sua completa integração, constituindo eles 
e seus mestiços, uma parcela indivisível do povo brasileiro. 

No temperamento do brasileiro manifestaram-se, como contri- 
buições negras, a docilidade, a resignação diante das adversidades, a 
capacidade de esquecer e perdoar, a resistência aos trabalhos pesados, 
a nostalgia que inspira nossas canções, onde se percebem ressaibos 
de amargura e renúncia que fazem lembrar o banzo (nostalgia). 

Foi grande a contribuição africana a língua portuguêsa do Bra- 
sil, da Africa vieram os vocábulos dendê, vatapá, caruru, acarajé, 
mugunzá, quitanda, quingombôs, maxixes, senzala, cafuné, caçamba, 
caçula, cacimba, caruru, jiló, quitute, quindins, cachimbo, camun- 
dongo, catinga, cafajeste, banzé, banguê, banzo, batuque, berimbau, 
jongo, mocotó, marimbondo, umbanda, banda, calunga, calundu, 
quizila, inquizilar, samba etc. 

O africano também nos legou um linguajar "amolecido": Sinhô, 
Nhonhô, Idô, Iaiá, Sinhá, Noca, Zeca, Totonho, Dedé, Dondon, man- 
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dá, cacá, papá, comé, cadê, mecê, dodói, nêgo, nêga, olêlê, canaviá, 
ganhá, fazê, maravia, cafèzá, etc. 

As línguas africanas, entre elas o quimbundo (dialeto Banto), 
foram responsáveis pelas alterações morfológicas, fonéticas e sintá- 
ticas da língua portuguasa falada no Brasil. 

Em síntese, neste rico e colorido mosaico cultural brasileiro a 
cultura negra manifestou-se no folclore, na língua, na culinária, na 
religião, na vulgarização das orações e benzimentos para "fechar o 
corpo", "para casamento", para "ataiá sangue correndo", para "criar 
rabicho", para "curá oiado", para "tirar bicho"; no uso de patuás 
e figas, no carnaval, nas festas e nas crendices populares, na música 
e danças brasileiras como o maracatu, o maxixe, o batuque (originá- 
rio da Angola), o samba ("samba batido", "corta-jaca", bate-baú") , 
as congadas, etc., onde se destacam instrumentos africanos como 
os atabaques ou tambores, tamborins, cuícas, canzás, "xaque-xaque" 
(chocalho), etc. 

As relações brasiieiras com a Africa 

A economia portuguesa apoiada na escravidão estabeleceu estrei- 
tas relações afro-brasileiras. 

Nas costas africanas os negros eram trocados por bugigangas e 
embarcados nos tumbeiros com destino a Bahia, Recife e Rio de 
Janeiro. 

O Brasil forneceu o solo nordestino do massapê e a Africa os 
braços que o fecundaram, criando a riqueza do açúcar. 

Por laços de sangue e econômicos estreitaram-se as relações do 
Brasil com os portos africanos de Benin, Daomei, Serra Leoa, Mina, 
Angola, Luanda, Benguela e mesmo da contra-costa. 

Nessas relações do Brasil com a Africa não podemos deixar de 
registrar a fundação, em Andra, da cidade de Porto Seguro, pelos 
insurretos malês da Bahia que foram repatriados. Há também o 
caso dos negros abrasileirados que emigraram para a Africa levando 
alguns traços da cultura brasileira, como que retribuindo, modesta- 
mente, a contribuição africana ao nosso país. Entre esses podemos 
citar a famosa dinastia dos Sousas, os célebres Xaxás ( I ) .  Instalados 
em Daomei, protegidos pelo rei africano, mantiveram ativo comércio 
com o Brasil e com Cuba. 

(1) Xaxá. Nào se sabe ao certo o significado desse vocábulo. havendo divergências 
na sua mterpretação. Uns pretendem que signifique moedeiro falso, outros julgam que 
seja brasileirismo; outros ainda lhe atribuem origem daomeana, com o fim especial de 
designar o mulato brasileiro, pela cor de sua pele e pela sua condição de intermediário 
entre os povos de língua portuguesa e os africanos. 
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D. Francisco Félix de Sousa, o primeiro Xaxá, que revelou dons 
carismáticos, morava num palácio como um verdadeiro sultão: com 
mesa de iguarias finas e belas mulheres. Quando saía, fazia-se acom- 
panhar de um bobo, a maneira das cortes européias, de uma grande 
comitiva de servos e de uma escolta militar. Quando morreu, em 1849, 
foram sacrificados, em sua honra, aves, cabras, porcos e três homens. 
Na ocasião do seu sepultamento urna moça e um rapaz foram deca- 
pitados e enterrados ao seu lado. 

Francisco de Sousa foi substituído por Isidoro Sousa (Xaxá 11), 
Francisco de Sousa (Xaxá 111), Lino Félix de Sousa (Xaxá IV) e 
Julião de Sousa (Xaxá V) que caiu no desagrado do rei negro do 
Daomei, desaparecendo misteriosamente, em 1887, e tendo seus bens 
confiscados. 

Os Xaxás, gozando de grande influência e prestígio, atuaram no 
reino de Daomei por longo tempo, deixando assinalados em Africa 
traços da cultura brasileira. 

Temos também o caso do célebre ex-escravo no Brasil, Domingos 
José Martins, que tendo emigrado para o continente africano tornou- 
se poderoso negociante de escravos, prestigiado tanto por reis como 
por mercadores brancos. 
Morava, com pompa e luxo, na melhor casa de Ajudá, onde o 
poder econômico deu-lhe privilégios e grande influência, tornando-se, 
desse modo, ativo veículo da cultura brasileira. 

O Negro, sua situação social e a sua contribuição a economia nacional 

Os negros aprisionados em pontos diferentes do continente afri- 
cano eram encaminhados para os portos de embarque nas costas 
ocidentais e orientais da Africa e embarcados, como manada de 
"gado humano", nos navios negreiros, onde eram acorrentados nos 
porões sem luz e ar suficientes. Ali permanecia durante a viagem, a 
massa horrenda, afogada "em lágrimas e em imundice", faminta, se- 
denta de sede e de liberdade, que gemia e gritava de cólera e deses- 
pero ao sentir na carne o látego impiedoso e o delírio das febres, 
da variola e da cólera-morbo que dizimavam homens, mulheres e 
crianças "amontoadas" em compartimentos infectos onde dormiam, 
comiam e satisfaziam suas necessidades fisiológicas. Castro Alves, 
em versos admiráveis, relatou a "tragédia no mar". 

A carga humana sobrevivente, em média de 75%, desembarcava 
nos portos brasileiros e aguardava em galpões-currais a vinda dos 
fazendeiros e comerciantes para a escolha da aviltada "mercadoria" 
negra. 

O longo cativeiro esmagou, no negro, a personalidade, a iniciativa 
e a autosuficiência com os castigos na gargalheira, e no tronco, com 
as vergastadas dos bacalhaus, com o suplício das palmatórias. 
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No escravo, equiparado a besta nas Ordenações Manuelinas, fica- 
ram os estigmas psicológicos e físicos dos vilipêndios, dos azorragues, 
das marcas de ferro eni >rasa, das mordaças de metal (na zona de 
mineração) ,das amputações bárbaras como a decepação da orelha. 

O negro suportou todas as vicissitudes e sofrimentos porque 
vivendo em regiões tropicais na  África, era o homem mais indicado 
para os trópicos da América. A sua capacidade biológica de transpi- 
ração por todo o corpo dava-lhe condições orgânicas adequadas aos 
climas quentes do Brasil, onde revelou maior resistência que o branco 
e o índio. 

O indígena nômade e rebelde não pôde ser ponto de apoio para 
a fixação do português no Brasil que, para sobreviver, organizou a 
agricultura latifundiária. 

O negro, trabalhador e de temperamento dócil e expansivo, cons- 
tituiu-se, nos primeiros séculos, o elemento indispensável ao êxito 
da colonização portuguesa da América. 

Foi o braço africano que levantou as grandes propriedades agrá- 
rias, impulsionou a indústria açucareira, minerou o ouro e o diaman- 
te e formou a cultura cafeeira que constituiram, em estádios dife- 
rentes, as bases econômicas que sustentaram a vida, o desenvolvimento 
e a unidade nacional. 

Era o negro, numa expressão de Antonil, as mãos e pés do senhor 
de engenho e podemos concluir que foi um dos animais de carga do 
Brasil escravocrata. Carregador de caixas, sacos, fardos, balaios, barris 
e até mesmo de pianos, como no caso dos quatro negros escravos do 
Barão de Santa Eulália que transportaram um piano da ciàade do 
Rio de Janeiro até Lorena. 

No entanto, o volumoso contingente da raça explorada, pela 
submissão, timidez e brandura, foi, aos poucos, fazendo prevalecer os 
seus hábitos e costumes e subindo de "status" pelos contatos raciais 
e sociais com o elemento branco, autoritário e sensual, tanto no re- 
cesso dos lares como na penumbra das senzalas, onde se diluiam as 
separações de castas e raças, solapando, paulatinamente, as sólidas 
estruturas do regime patriarcal escravocrata. Tais fatos provocaram 
o abrandamento gradativo do regime e o aparecimento da alforria 
que se tornou fato normal, com maior ou menor intensidade, na so- 
ciedade escravocrata brasileira. Aliás, o senhor de engenho costumava 
alforriar, por testamento, os negros e mulatos que eram seus filhos 
naturais com negras de sua casa. 

A campanha abolicionista, com aspectos apenas filantrópicos e 
literários, dirigida por vultos notáveis do pensamento brasileiro, con- 
tou com o apoio e simpatia da maior parte da população branca e 
foi, sob certo aspecto, uma preparação psicológica para a maior acei- 
tação e integração do negro na sociedade brasileira. 
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Também é verdade que na campanha contra a escravidão os 
nossos poetas, escritores, tribunos e parlamentares não estudaram 
medidas para enfrentar a crise econômica que adviria da libertação, 
num país que vivia das monoculturas regionais apoiadas no braço 
servil, nem trataram de amparar os egressos das senzalas. 

Libertados os escravos, permaneceram desprotegidos, aviltados, 
atacados de enfermidades e traumatismos físicos e morais que favo- 
receram, em homens que perderam a iniciativa, a ociosidade e o 
alcoolismo também degradantes. 

Mas, aos poucos, foram se reajustando as novas condições de vida 
e trabalhos modestos, mas dígnos. Assim se tornaram barbeiros, alfaia- 
tes, operários, estivadores, carregadores, pequenos comerciantes, etc. 

O negro brasileiro, na sua maioria, desempenha atividades de 
remuneração baixa, mas há casos, na Bahia com maior freqüência, 
em que o negro está representado em todas as classes sociais, porque 
a estratificação da sociedade brasileira resulta, principalmente, dos 
fatores econômicos e profissionais. 

No Brasil temos, sob o aspecto antropológico, as chamadas "clas- 
ses multi-raciais", não constituindo, conseqüentemente, a pigmenta- 
ção escura barreira que impeça, num regime realmente democrático, 
a mobilidade vertical do negro na sociedade brasileira. Mas temos, 
infelizmente, que reconhecer a situação econômica em que ficaram 
os negros após a Abolição não lhes permitiu até hoje as mesmas opor- 
tunidades conseguidas pelos brasileiros de cor branca. 

A atual estratificação social no Brasil se assenta, principalmen- 
te, na desequilibrada concentração de renda e no conseqüente con- 
trole dos poderes econômicos e políticos pela classe dominante. No 
entretanto, o processo de ascensão social das classes dispostas em 
planos inferiores depende da modificação de uma hierarquia de va- 
lores em vigor que permita maior mobilidade vertical pelos desloca- 
mentos de homens e bens culturais no espaço social (peneiramento). 
Como escreveu o Prof. João Baptista Borges Pereira, "o modelo pluri- 
racial brasileiro funciona como autêntica peneira no processo de 
integração do negro aos quadros societários". 

Acho que hoje, com as liberdades políticas restabelecidas e os 
crescentes movimentos reivindicatórios, haverá a vitalizaçáo do insti- 
tutoda pugnacidade (conflito) em nossa sociedade de classes que 
poderá, numa etapa posterior, evoluir para uma acomodação ainda 
que perdurem resíduos de divergências anteriores. 
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O ESCRAVO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

DESIDERIO ALFREDO FONTANA 

A origem da escravidão perde-se na  noite dos tempos. Existiu 
desde a mais remota antigüidade. Com o decorrer dos séculos, foi 
sofrendo sucessivas transformações, tendo sido extinta somente na 
centúria passada. 

No Império Romano, segundo Alexandre Correia, o escravo figu- 
rava na condição de coisa, portanto, suscetível de qualquer relação 
patrirnonial (propriedade, posse, objeto de uma obrigação e dispo- 
sição de última vontade). A Lei Aquilia do I1 século a.C. equiparava o 
matar um escravo a destruição de coisa alheia. O escravo não contraía 
matrimônio, mas apenas uma relação (contubernium) , sem conse- 
qüências jurídicas; não tinha direito de família ou sucessórios; não 
tinha patrimônio; não podia contrair créditos ou dívidas; não podia 
agir nem ser réu em juízo. A escravidão, no Direito Romano, se origi- 
nava da  nascimento, do aprisionamento na guerra e de disposições 
penais do "ius civile". Pelo "ius civile" antigo, muitos eram os modos 
pelos quais o cidadão romano se tornava escravo. Geralmente, isto 
acontecia a título de pena, como no caso do renitente ao recruta- 
mento (indelectus) ; ou daquele que se subtraía a obrigação do censo 
(incensus) ; sem contar a norma fixada pela Lei das XII Tábuas, pela 
qual o devedor insolvente podia ser vendido pelo credor em território 
estrangeiro (trans Tiberim peregre) como escravo. 

No Brasil, a Escravidão seguiu pelos mesmos trilhos da escravi- 
dão do Império Romano. Não obstante, a Constituição Imperial de 
1824 não tratava, por nenhuma forma, da escravidão, da mesma ma- 
neira que a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, 
onde também havia o cativeiro. Já Mel10 Freire, renomado juriscon- 
sulto português, nas suas famosas "Instituições" dizia ignorar com 
que direito se mantinham escravos negros no Brasil. Mais tarde, aqui 
no Brasil, os professores Benedito Valad-ares e Francisco Belizário, 
em 1833 e 1835, respectivamente, nas duas Câmaras Legislativas do 
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Império, afirmavam, também eles, que não sabiam qual foi a lei 
que autorizou a escravidão. 

Não sendo o escravo sujeito de direito, não era, portanto, "pes- 
soa". Era considerado "semovente" e, como semovente, era objeto 
de compra e venda, transação que podia ser feita por escritura par- 
ticular se o valor do escravo não passava de 200$000. Em caso con- 
trário, era da essência do ccntrato a escritura pública. Podia o escra- 
vo ser leiloado publicamente, conforme anúncio, que se tornou muito 
conhecido, no "Jornal do Comércio", em 1852, em que o leiloeiro elo- 
giava as qualidades dos escravos e das escravas que ia leiloar e, ao 
mesmo tempo, advertia aos compradores que os examinassem muito 
bem antes da arrematação, porque, depois, não se admitiam rezla- 
mações. Segundo o Visconde de Taunay, esses leilões de escravos 
foram proibidos por lei de 1869, sendo Ministro da Justiça José de 
Alencar, que, seja dito de passagem, não era favorável à libertação 
dos escravos. 

Como animal, podia o escravo ser objeto de Direito (usufruto, 
penhor, hipoteca, junto com o imável a que estava ligado) podia ser 
objeto de locação; e, invocando seu direito de propriedade, o senhor 
mandava marcar o escravo a ferro em brasa, tal com procedia com 
os outros animais. . . 

Evaristo de Moraes, em sua obra "A Campanha Abolicionista" 
reuniu documentos comprobatórios dessa marcação, sendo que um 
deles impressionava pela sua data: 17 de dezembro de 1884, três anos 
e meio antes da Lei de 13 de maio de 1888. Trata-se de um anúncio 
no qual um Sr. Saturnino Pedroso, procurando reaver um escravo 
que fugira, promete gratificação de 200$000 a quem o prendesse, 
esclarecendo que o fugitivo estava marcado com as iniciais "S. P." 
em determinada região do corpo! 

Em todos os documentos forenses os escravos figuravam como 
"semoventes" entre o gado graúdo e o gado miúdo das fazendas. E 
o pior era que esse abuso de direito era sancionado pelos nossw tri- 
bunais. Caracterizava-se esse abuso em fatos de duas ordens. Não 
só era repelida pelos Tribunais a doutrina do Direito Romano, sub- 
sidiário do Direito Brasileiro, pela qual seriam libertos os filhos ha- 
vidos de relações dos senhores com escravas, não atendendo aos pe- 
didos de libertação que Ihes foram dirigidos em favor de jovens escra- 
vas encontradas no comércio da prostituição, ganhando para os seus 
senhores e senhoras! E que dizer da lei de 10 de julho de 1835, que 
prescrevia pena de morte para vários crimes perpetrados por escravos, 
não admitindo apelação se a sentença fosse condenatória?! ! ! 

Mas, como é que se iniciou o tráfico negreiro da Africa para o 
Brasil? J á  antes de 1.550, como se fizesse sentir a falta de braços em 
todo o Brasil, permitiu o Rei de Portugal, por édito de 1.559, que cada 
engenho importasse 130 escravos do Congo, com o que o número de 
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escravos negros se elevou, até 1.584, a cerca de 10.000. Mais tarde, 
com o Decreto do Marquês de Pombal (1.699 - 1.782) proibindo a 
escravidão dos índios, medida que foi depois reforçada pela Bula de 
Benedito XIV, em 1.774, os senhores de engenho voltaram-se para 
os portugueses que se achavam na posse das costas africanas e, 
estabelecida essa ligação, introduziu-se o tráfico, chegando-se mes- 
mo a organizar leilões de licença para esse negócio. 

Diz nosso saudoso confrade Brasil Bandecchi, em trabalho publi- 
cado no Diário da Noite, de 13-5-1958, quando se comemoravam 70 
anos da abolição da escravatura: "Fracassada a tentativa de prear 
o Indio para tê-lo preso a lavoura e out.ros serviços, como escravo, vol- 
tou-se o escravizador para a África e ali se pôs a caçar os negros para 
vender nos mercados brasileiros. Sobre o pseudo-direito que o Brasil 
tinha de manter em estado de escravidão filhos de outras terras, 
Joaquim Nabuco, em "O Abolicionismo" manifesta-se no sentido de 
que a lei brasileira não tem moralmente poder para autorizar a escra- 
vidão de africanos que não são súditos do Império. E prossegue Na- 
buco: "Se os escravos fossem cidadãos brasileiros, a lei particular do 
Brasil poderia, talvez em tese, aplicar-se-lhes; mas, na realidade, não 
poderia, porque, pela Constituição, os cidadãos brasileiros não podem 
ser reduzidos a condição de escravos. Mas os escravos "não são" cida- 
dáos brasileiros, desde que a Constituição só proclama tais os ingê- 
nuos e os libertos. (INGgNUO como todos nós sabemos era o filho 
de escravo nascido após a Lei de Emancipação - Lei n.O 1.303, de 
28-12-1853). Prossegue Nabuco: "Não sendo cidadãos brasileiros, eles 
são estrangeiros ou não têm pátria e a lei do Brasil não pode autori- 
zar a escravidão de uns nem de outros, que não estão sujeitos a ela 
pelo Direito Internacional no que respeita a liberdade pessoal. A ile- 
galidade da escravidão é assim insanável, quer seja considerada no 
texto e nas disposições da lei, quer nas forças e na  competência da 
mesma lei.". 

Iniciada a escravatura de negros africanos, em nossso país, a 
partir do Alvará de 29 de março de 1549, que autorizava a importa- 
ção de até 120 escravos da Guiné e da Ilha de São Tomé, para cada 
engenho, compulsando-se a legislação federal sobre o assunto, tão bem 
compendiada pelo nosso saudoso Brasil Bandecchi, em trabalho pu- 
blicado na "Revista de História", do Departamento de História da 
Universidade de São Paulo, n.O 89, de 1972, verifica-se que, só quase 
300 anos depois, aparece o primeiro texto de lei fixando medidas em 
favor dos escravos. E esse texto se insere na Constituição do Império, 
de 1824, em seu Artigo 179 - Inciso XIX, que diz: "Desde já fiicam 
abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as 
mais penas cruéis." Mas, como desde então as leis em nosso país eram 
feitas para não serem cumpridas (é claro que isto se diz em termos) 
vem depois o Código Criminal de' 1830 - em seu Artigo 60 prescre- 
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vendo a pena de açoites, somente aplicável a escravos, não limitando, 
entretanto, a extensão total do castigo, pois só determinava a dose 
diária, restrita a 50 açoites! Vejam bem os senhores, um Código Cri- 
minal é promulgado seis anos apos a Constituição de 1824, um de 
seus dispositivos afronta Artigo da Lei Magna e não se conhece nem 
uma voz que se tenha levantado contra essa violência, ao Estatuto 
Maior! 

Diz Delso Renault, na Revista Srasileira de Cultura, número de 
abril/junho de 1974: "O alvará, aliás, pouco conhecido, guardado no 
Real Arquivo da Torre do Tombo, assinado pelo Rei, no Palácio de 
Nossa Senhora da Ajuda, em 16 de janeiro de 1773, levanta o véu 
que encobre um dos quadros sinistros da escravidão: 

"Eu - E1 Rei - determina o alvará - tive certas informações 
de que em todo o Reino de Algarve e em algumas Provincias de Por- 
tugal existem ainda pessoas tão faltas de sentimentos de humanidade, 
e de Religião, que, guardando nas suas casas Escravas, humas mais 
brancas do que elles, com os nomes de pretas, e de Negras; outras 
mestiças; e outras verdadeiramente negras, para pela reprehensivel 
propagação dellas perpetuarem os Captiveiros por hum abominavel 
commercio de peccado e de usurpações das liberdades dos miseráveis 
d'aquelles successivos e lucrosos concubinatos, debaixo do pretexto de 
que os ventres das Mães escravas não podem produzir os filhos livres, 
conforme o Direito Civil" ( . . .) e considerando a grande indencência 
que as ditas escravidões inferem aos meos Vassalos; as confusões e 
ódios, que entre elles causam; e os prejuízos que resultão ao Estado 
de tantos Vassalos, lesos, baldados, e inúteis quantos são aquelles 
miseraveis que a sua infeliz condição fazem capazes" ( . . . ) 

E1 Rei ordena então que quanto ao preterito continuem Escravos 
todos aquelles que tenham nascido dos sobreditos concubinatos ou 
Matrimônios legítimos. 

"Que quanto ao futuro, todos os que nascerem do dia da publica- 
ção desta Ley em diante, nasção por benefício desta inteiramente 
livres, posto que Mães e Avós hajão sido escravas." O Alvará do Rei 
não surte o efeito desejado. O cativeiro prosseguirá por mais de um 
século no reino e nas colónias. 

Logo após a independência, José Bonifácio de Andrada e Silva 
lança o seu projeto de lei - que se tornou muito conhecido - sobre 
a escravidão. Esse projeto estabelecia que, dentro de 4 ou 5 anos, ces- 
saria inteiramente o comércio da escravatura. Todavia, homem inte- 
teligente e prático que era, José Bonifácio sabia que o momento não 
era propíc!~ a abolição da escravatura, mas entendia que medidas 
podiam ser postas em vigor, procurando harmonizar e humanizar a 
vida dos pobres africanos, dando-lhes situação digna. Assim é que pro- 
punha, entre outras coisas, "todo senhor que forrar escravo velho ou 
doente incurável será obrigado a sustentá-lo, vestí-10 e tratá-lo durante 
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sua vida, se o forro não tiver outro meio de subsistência". Isto porque, 
o que se via em todo o país, de alto a baixo, era exatamente isso, isto 
é, velhos escravos, doentes ou incapacitados de produzir, serem decla- 
rados forros, o que significava jogá-los a rua da amargura, ao desam- 
paro e a morte, depois de terem passado longos anos servindo a seus 
senhores! Outro artigo do projeto de José Bonifácio previa que "todo 
senhor, que andar amigado com escrava ou tiver tido dela um ou mais 
filhos, será forçado pela lei a dar liberdade a mãe e aos filhos e cuidar 
da educação destes até a idade de quinze anos." Dava ao escravo a 
faculdade de testemunhar em juizo, desde que não fosse contra o seu 
senhor. Previa também que antes da idade de doze anos "não podiam 
ser empregados em trabalhos insalubres e demasiados." No que diz 
respeito a maternidade, havia um dispositivo verdadeiramente pionei- 
ro em matéria de assistência social: "A escrava, durante a prenhez e 
psssado o terceiro mes, não será obrigada a serviços violentos e atu- 
rados; no oitavo mês só será ocupada em casa; depois do parto terá 
um mês de convalescença; e, passado este, durante um ano, não tra- 
balhará longe da cria." Outro artigo dizia: "O Governo procurará 
convencer os párocos e outros eclesiásticos, que tiverem meios de sub- 
sistência, que a religião os obriga a dar liberdade a seus escravos e a 
não fazer novos infelizes." E, em outro dispositivo, previa: "Para re- 
compensar a beneficência e sentimentos de religião e da justiça, todo 
senhor que der alforria a mais de oito famílias de escravos e lhes 
distribuir terras e utensílios necessários será contemplado pelo Go- 
verno como benemérito da Pátria e terá direito a requerer mercês e 
condecorações publicas." 

Infelizmente, o projeto de José Bonifácio não mereceu nenhuma 
atenção, porque contrariava o interesse dos poderosos. 

Antonio de Castro Alves, pela sua grande projeção nacional e por 
sua grande participação na luta pela Abolição, foi cognominado "o 
poeta dos escravos". Mas também Paulo Eiró foi abolicionista. Conta 
Afonso Schmidt, em "A Vida de Paulo Eiró" que, certo domingo, em 
Santo Amaro, quando o padre Jesuino pregava, ao dizer: "Nosso Se- 
nhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. . ." teve como resposta o seguinte: 
- "Jesus era um carpinteiro e nunca quís ser rei nem coisa nenhuma 
na terra". Por um momento, os fiéis ficaram suspensos, mas o padre 
fingiu que não ouviu. - "Que seria dos povos se não fossem os reis?" 
A mesma voz, como um eco, ergueu-se novamente: "E que seria dos 
reis se não fosse o povo?'7 Fez-se confusão. Gritos de revolta contra 
aquele que assim falava. Por fim o padre bradou: - "Para fora o re- 
publicano! Para fora o abolicionista! Para fora o herege!" O republi- 
cano, o abolicionista, o herege era Paulo Eiró. 

Em 1831, quando Ministro da Justiça o imenso Diogo Feijó, foi 
sancionada a Lei de 7 de novembro, cujo Artigo 1.O dizia: "Todos os 
escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de 
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fora, ficam livres." Comenta Joaquim Nabuco: "Como se sabe, essa 
lei nunca foi posta em execução, porque o Governo Brasileiro não po- 
dia lutar contra os traficantes; mas nem por isso deixa ela de ser a 
carta de liberdade de todos os importados depois de sua data." O fato 
é que, depois de promulgada essa lei, entraram em nossa terra, clan- 
destinamente, mais ou menos, um milhão de escravos. Estes dados nós 
OS encontramos em nosso saudoso confrade Brasil Bandecchi, no arti- 
go "Libertação dos Escravos" publicado no Diário da Noite, de 13.5. 
1958. Bandecchi não comenta, mas parece faltar exatidão nesse nume- 
ro de 1.000.000 de escravos entrados ap6s 1831, ano em que a populacão 
brasileira ultrapassava de muito pouco cs 5.000.000 de habitantes. A 
entrada desse número de 1.000.000 de escravos, após 1831, só se pode 
compreender até 4 de setembro de 1850, quando foi sancionada a Lei 
n.O 581, mais conhecida por Lei Euzébio de Queiroz, que estabeleceu 
medidas para a repressão ao tráfico negreiro. Por isso, perguntamos 
agora nós, em 20 anos teriam entrado 1.000.000 de escravos?! ! 

No ano de 1872 a população do Império era de cerca de 10.000.000 
de habitantes, com 1.500.000 de escravos, segundo o censo daquele 
ano. (Delso Renault, na Revista Brasileira de Cultura número abril/ 
junho 1974). 

Acresce que sempre se ocultou o número de escravos, por descui- 
do ou má fé. Acresce que, no Brasil, àqueles tempos, não havia esta- 
tísticas confiáveis. Acresce ainda que, segundo Maurício Goulart (em 
a "Escravidão Africana no Brasil" - pág. 168 - Martins Editora) 
já a partir dos Últimos anos do Setecentos era mais barato alforriar 
um escravo do que sustentá-lo. Por isso tudo, as estatísticas sobre o 
número de escravos, no Brasil, devem ser olhadas com muita reserva. 
Isto, sem contar que, a partir da Lei Euzébio de Queiroz, que proibia 
o tráfico de africanos, muitos escravos entraram em nosso país clan- 
destinamente! 

Em 5 de de junho de 1854 - narra Veiga Cabra1 - uma nova 
lei brasileira - a de n.O 731 - obtida por Joaquim Nabuco, então 
Ministro da Justiça, autorizou mais decisiva perseguição aos trafican- 
tes de escravos. E, em 1871, no dia 28 de setembro, foi promulgada 
a Lei n.O 2.040, declarando "de condição livre os filhos de mulher 
escrava que nascerem desde a data desta lei, libertos os escravos da 
Nação, etc. -Aliás, diz o Artigo 1.O dessa Lei, textualmente, o seguinte: 

"Artigo 1.O - Os filhos de mulher escrava, que nascerem no 
Império desde a data desta lei serão considerados de condição 
livre." E o Art. 6.O dizia: 

"Artigo 6.O - Serão declarados libertos: 

5 1 .O  - Os escravos pertencentes à Nação, dando-lhes o 
Governo a ocupação que julgar conveniente. 
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$ 2.O - Os escravos dados em usufruto à Coroa. 

5 3.O - Os escravos das heranças vagas. 

$ 4.O - Os escravos abandonados por seus senhores. 
Se estes os abandonarem por inválidos, serão 
obrigados a alimentá-los, salvo caso de penúria, 
sendo os alimentos taxados pelo Juiz de brfãos." 

O parágrafo 9.O do Artigo 5.O dessa Lei derroga a Ordenação do 
Livro 4, título 63, na parte em que revoga as alforrias por ingratidão. 

Não esqueçamos que esta Lei do Ventre Livre, de 28.9.1871, deve- 
mo-la ao eminente brasileiro José Maria da  Silva Paranhos, então 
Visconde do Rio Branco, na ocasião em que ocupava a Presidência 
do Conselho, posto em que foi substitudo em 1875, por Luiz Alves de 
Lima e Silva, o Duque de Caxias. 

A 28 de setembro de 1885 foi promulgada a lei n.O 3.270, que 
libertava todos os escravos maiores de 60 anos. Era mais um passo 
em caminho da Abolição. Nunca é demais salientar que, só a partir 
de 1850, é que encontramos os primeiros textos legislativos em favor 
dos escravos, mesmo assim porque a pressão de outros países para que 
se extinguisse a escravatura já se fazia sentir mais forte. S o caso da 
Junta Francesa de Emancipação, composta por Guizot, Montalembert 
e Broglie. 12 verdade que, como já dissemos aqui hoje, a Constituição 
de 1824, no seu Artigo 179 - inciso XIX aboliu os açoites, a tortura, 
a marca de ferro e todas as demais penas cruéis. Mas esse dhpositivo 
da Constituição foi letra morta. Na realidade, a pena de açoite só foi 
efetivamente abolida a partir de 1886, isto é, só cerca de dois anos 
antes do glorioso dia 13 de maio de 1888. 

Delso Renault, no seu trabalho "Atos Cruéis e Humanos - Ex- 
tremos da Escravidão Brasileira" publicado no número de abrilljunho 
de 1974, da Revista Brasileira de Cultura, diz: "Quem se der ao traba- 
lho de rebuscar os arquivos, ou manusear os trabalhos sobre o assun- 
to - escravidão - será tomado de admiração diante dos tratados, 
convenções, projetos, decretos, leis, referentes ao problema dos escra- 
vos, no período de 1815 a 1885. São incontáveis. Alguns dispositivos 
são inconseqüentes, ineficazes e representam quase um retorno à si- 
tuação anterior". 

Agora, vamos focalizar o problema da escravidão por outro ângu- 
lo. l3 Pedro Calmon quem diz: "Aturdido, em 1848, com a revolução 
que pusera abaixo o trono do pai, o príncipe de Joinville avisou que 
"devia modificar algo da situação dcs escravos (carta no arquivo Grão 
Pará, Petrópolis). Na América do Norte, em 1864, achava Joinville 
que, já agora, não podia o Brasil deixar de atender ao "elemento ser- 
vil"; e neste sentido lhe falou Lord Russell, em Londres, no ano se- 
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guinte. A fórmula parecia fácil: seria libertar os nascituros, o que "no 
Brasil se chama o ventre livre". Esta comunicação antecede de seis 
anos e lei de Rio Branco (28 de setembro de 1871). Duas influências 
femininas penetram então a intimidade do Imperador, a sua irmã D. 
Francisca, a sua confidente e a Condessa de Barral, ambas resoluta- 
mente "abolicionistas". Dizia-lhe a primeira (também em 1855) : 
"Agora que venha a emancipação gradual dos escravos, mas creio 
que eia é mais necessária que seja feita o mais depressa possível, so- 
mos o Único país que ficamos ainda com a escravidão." E a Condessa 
de Barral, para dar o exemplo, emancipou os próprios escravos. Em 
março de 1888 cai o Ministério do Barão de Cotegipe, ferrenho adver- 
sário da emancipação dos escravos. 

Por fim, no dia 8 de maio de 1888, o Ministro da Agricultura 
Rodrigo Augusto da Silva compareceu a Câmara dos Deputados e 
leu a seguinte mensagem: "Augustos e Digníssimos Senhores Repre- 
sentantes da Nação: Venho em nome de sua Alteza a Princesa Impe- 
rial Regente, em nome de Sua Magestade o Imperador, apresentar- 
vos a seguinte proposta: Artigo 1.O - É: declarada extinta a escravi- 
dão no Brasil. Artigo 2.O - ficam revogadas as disposições em contrá- 
rio." O projeto, em regime de urgência, obteve aprovação no dia 10 
e, sendo encaminhado ao Senado, este o aprovou a 13. Nesse mesmo 
dia - 13 de maio - a Princesa Isabel sancionava a Lei que recebeu 
o número 3.353. 

Agradecemos ao confrade Roberto Machado Carvalho por ter 
dirigido nossa atenção a dois estudos do nosso saudoso companheiro 
e amigo Brasil Bandecchi publicados pela Revista de História, do 
Departamento de História da Universidade de São P a ~ l o .  No prirnei- 
ro deles, que figurou no n.O 89 da referida Revista, Bandecchi com- 
pendiou, sem pretender esgotá-la, a legislação federal sobre a Escra- 
vidão, que aqui assim resumimos: 12 Alvarás, 4 Cartas Régias, 10 Leis, 
7 Decretos, 1 Portaria, 2 Avisos, sem contar o Código Criminal de 
1830, em seus Artigos 28 e 179, que tratavam da escravidão, sem contar 
a Constituição de 1824, em seu Artigo 179 - inciso XIX e sem contar 
também o Art. 807 da Consolidação das Leis Civis de Augusto Teixei- 
ra de Freitas. 

Entre os Alvarás retro mencionados, cumpre salientar, por sua 
curiosidade, o de 20 de fevereiro de 1696, declarando que "sendo pre- 
sente o demasiado luxo das escravas no Brasil, e devendo evitar-se 
esse excesso e o mau exemplo que dele podia seguir-se, e1 rei era ser- 
vido resolver que as escravas de todo o Brasil em nenhuma capitania 
pudessem usar vestidos de seda, de cambráia ou holandas, com ren- 
das ou sem elas, nem também de guarnição de ouro ou prata nos ves- 
tidos." Não é preciso dizer (e o fazemos entre parênteses) que esse 
luxo era caracterlstico das escravas que eram levadas ao leito por 
seus senhores. 
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A Carta Régia de 31 de janeiro de 1700 mandava dar sábado livre 
aos escravos, mas, em sentido geral, não era obedecida. Em 1751 foi 
sugerido o corte do tendão de Aquiles ao escravo fujão e, com aprova- 
ção da Câmara de Mariana, a sugestão foi encaminhada a Corte de 
Portugal em 1755. Solução genial traria essa incisão: O escravo po- 
dia trabalhar, mas não conseguia fugir. (Delso Renault in "Atos 
Cruéis e Humanos - Extremos da Escravidão Brasileira" - Revista 
Bras. de Cultura - abril/junho 1974). 

Brasil Bandecchi ainda compendiou a legislação da Província de 
São Paulo, sobre Escravos, em estudo que figurou no n.O 99 da "Re- 
vista de História" do Departamento de Historia da Universidade de 
São Paulo. Nesse seu estudo, Bandecchi citou, com as respectivas 
ementas, 21 (vinte e uma) Leis da Provincia de São Paulo, cumprin- 
do salientar, entre elas: a Lei n.O 26, de 10.3.1837, declarando que os 
escravos eram "obrigados a trabalhar seis dias do ano nas estradas 
que têm barreiras"; a Lei n.O 18, de 2.5.1853, dispondo que "pagará 
20$000 cada escravo que sair da Província por mar, salvo o que for; em 
companhia de seus senhores"; a Lei n.O 30, de 10.5.1854, dispondo em 
seu artigo 37 "sobre escravos menores deixados em uso-fruto"; a Lei 
n.O 13, de 14.4.1855, dispondo "que os senhores de escravos no Muni- 
cípio de Capivari pagarão o imposto anual de 500 réis por cada um, 
de ambos os sexos, e de dez a sessenta anos de idade"; a Lei n.O 47, 
de 14 de julho de 1859, autorizando "o Governo a despender anual- 
mente até 20:000$000 para a compra de escravos de dois a quatro anos, 
que serão desde logo declarados livres, não podendo exceder de 
400$000 o custo de cada um"; a Lei n.O 71, de 10.4.1870 prqibindo 
"que escravos sejam admitidos para o serviço do Seminário da Glória". 

Em belíssimo estudo de Josephina Chaia e Luís Lisanti, membros 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília - SP encon- 
tramos que, no tocante a HIGIENE, muito pouco se preocupou o le- 
gislador brasileiro com o escravo, o mesmo ocorrendo com os proble- 
mas de alimentação, totalizando ambos cerca de uma dezena de textos 
legais. A preocupação em punir, entretanto, foi muito maior: 23 tex- 
tos. No que concerne a impostos, taxas e matrículas, foram encontra- 
dos 263 textos. 

A Decisão n.O 151, de 25.8.1829, dispunha sobre a ração a ser 
distribuída aos escravos da Fazenda Pública: Por dia, cada escravo 
podia receber ração que se compunha de: Carne seca = 3/4 de libra 
ou 1 libra de carne fresca; 1 onça de toucinho; 1/120 de alqueire de 
feijão; 1/40 de quilo de farinhay'. Isto significava 5.546 calorias diá- 
rias." Embora o trabalho escravo fosse eminentemente braçal, pres- 
supondo, portanto, um forte consumo calórico, parece que, na reali- 
dade, o texto legal, se de um lado exagerava a atribuição do total da  
ração alimentar, ultrapassando largamente as necessidades do orga- 
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nismo, por outro lado é bem provável que a lei não fosse obedecida, 
uma vez que a mortalidade era alta entre escravos." 

Saindo desse campo e p;rtir:do para outro enfcque do problema 
da escravidão, desejo lembrar que, em 1974, no Ministério da Fazenda, 
em Brasília, ou mais precisamente no Museu da Fazenda, realizou-se 
uma exposição sobre a história econômica da escravidão, destinada 
a mostrar a importância do escravo como mão-de-obra, valor econô- 
mico e o lucro que seu trabalho produziu durante os ciclos do açúcar, 
do ouro e do café. Na exposição podiam ser vistos um livro de matrí- 
cula de escravos, de Ponta Grossa - Paraná; um recibo de matrícula 
na capitania de Minas Gerais; uma jóia de prata que pertenceu a 
uma negra forra; o passaporte de um escravo do Visconde de Cachoei 
ra; cartas de alforria de Ruy Barbosa; e - sobre isto é que eu desejo 
chamar a especial atenção dos senhores - a INSTRUÇÃO DE 14 
DE DEZEMBRO DE 1890, TAMBÉM DE RUY BARBOSA, MANDAN- 
DO QUEIMAR E DESTRUIR OS DOCUMENTOS RELATIVOS A 
ESCRAVIDAO; E A CIRCULAR DE 13 DE MAIO DE 1891, DANDO 
CONTAS DA EXECUÇÃO DESSA INSTRUÇÃO. 

A medida impensada do genial baiano, que era então Ministro 
da Fazenda, prejudicou enormemente os estudos posteriores sobre a 
escravidão, porque decepou as fontes. Alegava Ruy Barbosa que a 
escravidão era uma mancha que precisava ser apagada da história 
do nosso país. O fato é que se perderam documentos preciosos, mas a 
manchanão foi apagada! Isto vem provar, mais uma vez, que também 
os grandes erram. E quando um grande erra, seu erro assume pro- 
porções imprevisíveis! 

No elenco de dispositivos legais por nós relacionados neste mo- 
desto trabalho e que está longe de representar tudo o que se legislou 
no Brasil sobre a escravidão, não se pode omitir a Lei n.O 1.390, de 
3-7-1951 - a chamada Lei Afonso Arinos - que inclui entre as con- 
travenções penais a prática de atos resultantes de preconceitos de 
raça ou de cor. Fazendo-se uma análise, como a que fez Edison Car- 
neiro em seu trabalho "A Nacionalização do Negro" publicado pelo 
Jornal do Comércio, de 9-10-1952, "teoricamente, a situação do negro 
melhorou, em geral, sob a República. Sem as limitações físicas, 
sociais e morais do Império, o negro pôde, exercendo a sua iniciativa, 
abrir caminho para as suas aptidões, sobretudo nos primeiros anos do 
novo regime. A imprevidência com que se tratara o problema da 
escravidão, por um lado, e a liberação de certas formas econômicas, 
com a criação da nova estrutura política, de outro, trouxeram, porém, 
dificuldades ao livre desenvolvimento do elemento negro. Transfor- 
mado de repente em trabalhador assalariado, o negro desertou o 
campo, em busca das cidades e, abandonado, se aglomerou, prolife- 
rou e sobreviveu nos mocambos, favelas e bairros pobres das concen- 
trações urbanas. 
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"Todos os que estudaram a abolição da escravatura no Brasil 
chegaram a conclusão de que a desagregação do regime escravocrata 
ocorreu sem que se protegesse o escravo da transição para o sistema 
de trabalho livre. Os senhores não receberam nenhuma responsabi- 
lidade pela manutenção e segurança dos libertos. Nem o Estado e 
a Igreja ou qualquer outra instituição assumiram encargos especiais, 
que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organiza- 
ção de sua vida e do trabalho. 

Em suma, a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio 
destino, deitando sobre seus ombros a responsabilidade de reeducar- 
se aos novos padrões e ideais do homem, criados pelo advento do 
trabalho livre, do regime republicano e do capitalismo", afirma o 
sociólogo Florestan Fernandes, na sua tese "A Integração do Negro 
na Sociedade de Classe". 

Esta invasão das cidades, que teve como resultado imediato a 
diminuição do nível de vida urbano, pela criação de uma reserva 
imensa de mão-de-obra desqualificada e barata, colocou o negro, em 
massa, ante as concepções, o estilo de vida, os interesses das popula- 
ções já estabilizadas. O negro teve de aceitar ocupações modestas, 
mal remuneradas, ou tomar os caminhos largos do vício e do crime, 
senão de loucura. Tudo isto produziu ressentimentos e atritos. O 
receio de concorrência, quando o negro ou seus descendentes conse- 
guiam chegar a posições tradicionalmente ocupadas por brancos, 
acirrou o preconceito de cor, legado da escravidão. O desenvolvimento 
econômico, especialmente ao sul, onde a imigração tem mantido o 
tipo branco, tende a suscitar, ampliar e fazer eclodir esses conflitos, 
os quais, por enquanto, felizmente, atingem apenas os negros e mu- 
latos que, destacando-se do proletariado e do artezanato, começam 
a galgar, penosamente, a escala social. Assim, a boa vontade para 
com o negro, que foi a generosa contribuição do movimento aboli- 
cionista, não pôde perdurar - viveu apenas enquanto o negro não 
se apresentou como concorrente do branco na disputa de lugares 
de destaque na sociedade. 

Pode-se dizer, assim, que não há  aqui um problema especial do 
negro e que, pelo contrário, os problemas do negro em nada diferem 
dos problemas gerais do povo. 13 verdade que alguns brancos têm 
tentado encarar o negro como o encaram os brancos americanos e 
que certos grupos negros se têm deixado influenciar pelas atitudes 
que os negros assumem ante os brancos, nos Estados Unidos. São 
exceções, porém, e na realidade a massa da população não estabelece 
diferenças de cor entre os seus componentes. E, para dizer tudo em 
parte alguma da América o negro se sente tão nacional, tão ligado 
à vida do país, tão em casa, como no Brasil." 

Forçoso é reconhecer que o preconceito de raca, em nosso país, 
neste final do século XX, está bastante atenuado, tanto assim que, 
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nos dias atuais, pessoas de cor, em grande número, são vistas ocupan- 
do postos de trabalho burocrático de certo relevo, em Baricos, Em- 
presas Estatais, Empresas Multinacionais, Forum Cível e Criminal, 
Empresas privadas etc., o que não se via 30140 anos atrás. A integra- 
ção racial já se processa nestes dias que correm, lentamente, é bem 
verdade, mas já estamos assistindo a casamentos inter-raciais - 
negros casados com brancas, brancos casados com negras, nisseis, 
sanseis, ionseis casados com cônjuges de raça branca e dia virá em 
que nisseis, sanseis e ionseis estarão contraindo núpcias com membros 
da raça negra. 

A Lei Afonso Arinos foi um grande passo para eliminarmos a 
segregação racial, mas não podemos afirmar que os preconceitos 
raciais, em nosso país, estejam extintos. Vai levar muitos anos, ainda, 
para chegarmos a esse desideratum. Só poderemos considerar extinta 
a segregação racial em nosso país, o dia em que virmos um Presidente 
da República, ou mesmo um Presidente do Supremo Tribunal Fe- 
deral de raça negra. Só a título de informação, queremos referir-nos 
a duas ordens religiosas, fundadas no exterior e presentes aqui em 
nosso país, uma delas há mais de cincoenta anos e outra há pouco 
mais de vinte anos. Num dos casos, em convento que abriga mais 
de 150 freiras, há apenas duas, de cor. No outro caso, com um número 
de freiras parecido com o do primeiro caso, há apenas uma freira 
de cor. Percebe-se, nitidamente, que, em face da Lei Afonso Arinos, 
a direção dos conventos, aqui no Brasil, recebeu instruções superiores 
de fora para admitir uma amostragem da raça negra, entre suas 
participantes. Mas ficou só nessa amostragem. Com essa amostra- 
gem, as duas ordens religiosas não podem ser acusadas de infringir 
a Lei Afonso Arinos. Disso se deduz que, em muitos setores, a discri- 
minação racial prossegue. Convenhamos, todavia, que, em nosso país, 
a integração racial atinge grau muito mais elevado do que certos 
países da Europa e, especialmente, dos Estados Unidos da América 
do Norte, onde o problema racial constitui ainda virulenta chaga. 

Por ocasião do 75.O aniversário da "Lei Aurea", a revista Cru- 
zeiro de 1-6-1963 publicou um estudo do Pedro Calmon, em que este 
historiador e membro da Academia Brasileira de Letras diz: "No 75.O 
aniversário da "Lei Aurea" é melancólico verificar que ainda não foi 
criada a história da Abolição. Numerosos livros, com leveza e polê- 
mica, dela trataram; foi longamente assunto de prosa e verso; há a 
respeito uma biblioteca, em que os poetas competem cristãmente com 
os jornalistas, entoando todos um hino a liberdade. Mas história coe- 
rente, docume;itada e séria da Abolição, com os precursores, os bas- 
tidores, o drama interior do movimento, esta ainda está por fazer. 
E oxalá a escreva com pena verídica algum estudioso exato - até o 
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centenário que Deus permita celebremos com a mesma fé nos belos 
slmbolos hoje recordados." Releva notar que esse augúrio de Pedro 
Calmon não se cumpriu, pois a história da Abolição, a verdadeira 
história da Abolição está ainda esperando o seu escritor. 

Para encerrar, vamos, num breve "flash back" voltar ao Navio 
Negreiro. Em três séculos, 15.000.000 de africanos foram escraviza- 
dos na América. De Angola a Pernambuco, um navio negreiro levava 
35 dias. Mas demorava 40 dias para chegar a Bahia e 50 ao Rio de 
Janeiro. Os "slavers" ingleses e americanos demoravam ainda mais, 
para ir de Zanzibar a Nova Orleans, no Sul dos Estados Unidos, ou 
a Salém, na Nova Inglaterra. 

"O negro é embarcado nas costas d'Africa e sua viagem é de 
sofrimento e dor. Tanto que alguns se matam no caminho do mar. 
13 uma carga sinistra. Os "tumbeiros" (aqueles que transportavam 
a carga para o cativeiro) eram bem organizados. Contavam com efi- 
cientes colaboradores. São conhecidas algumas manhas aseuciosas 
com a finalidade de escapar a fiscalização: para confundir os cruza- 
dores-fiscais e dificultar a identificação do navio negreiro os homens 
de bordo trocam a bandeira de bordo, no mastro. E não hesitam em 
deitar ao mar a carga sinistra, se não podem escapar ao cerco do 
cruzador-fiscal". (Delso Renault - obra cit.) 

O comandante do navio negreiro precisava calcular bem o nú- 
mero de escravos que levava nos porões. Uns achavam que mais es- 
cravos sobreviveriam, com espaço suficiente para deitar de costas; 
outros sustentavam que, deitados de lado, como colheres num faquei- 
ro, os escravos a mais, assim transportados, compensariam, com van- 
tagem, os prejuízos causados pela morte de uns poucos sufocados. 

Em 1782, um capitão inglês atirou 132 escravos ao mar, e quís 
cobrar seguro pela carga perdida. Em 1807, navios de guerra ingleses 
começaram a caçar barcos negreiros. A lei inglesa dizia que os ne- 
greiros só podiam ser capturados, se efetivamente levassem escravos 
a bordo. Por isso, os traficantes passaram a jogar sua carga ao mar, 
sempre que um navio de guerra inglês surgia no horizonte. 

Outro problema a decidir era se convinha ou não atirar escravos 
doentes ao mar. Se tivessem alguma peste contagiosa, valia a pena. 
Se não, era a perda desnecessária de uma das mais rendosas merca- 
dorias de todas as épocas. 

Se os escravos faziam greve de fome, o capitão mandava alimen- 
tá-los a força,com um instrumento parecido com um calibrador das 
oficinas mecânicas, batizado latinamente de "Speculum oris", nos 
navios americanos, e de "abre-boca" nos brasileiros e portugueses. 
O aparelho tinha uma haste pontuda, que era forçada por entre os 
dentes do escravo-grevista e depois se dividia em duas separando os 
maxilares do negro! 
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* * 

Senhor Deus dos degraçados! 
Dizei-me Vós, Senhor Deus, 
Se é mentira. . . se é verdade 
Tanto horror perante os céus? 
6 mar, por que não apagas 
com a esponja de tuas vagas 
De teu manto este borrão?. . . 
Astros! Noites! Tempestades! 
Rolai das imensidades! 
Varrei os mares, tufão! 

(Castro Alves, no Canto V do 
Navio Negreiro) 

Alem dos autores consultados, citados no texto. mais: 

Evaristo de Moraes - Conferencia pronunciada na Faculdade de Direito da Universidade 
de S. Paulo. em 14-5-1933. 

Arquivo do Jornal "O Estado de SHo Paulo". 



A IMPRENSA NEGRA 

J .  PEREIRA 

Como jornalista, creio ser dispensavel -diz.er que me sinto since- 
ramente gratificado por haver sido escolhido pelos organizadores 
deste Simpósio de História para discorrer sobre a "Imprensa Negra" 
no Brasil. 

Ressalte-se, desde logo, que o tema não é tão rico como, em 
princípio, se poderá supòr. - 

"Imprensa Negra"! Que se quererá dizer com isso - "Imprensa 
Negra"? Terá havido, ou há, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, 
uma "Imprensa Negra"? 

Confesso que não aceito o adjetivo. No sentido que se lhe dá, 
Imprensa traduz Jornalismo, em seu amplo sentido, seja ele feito 
por pessoas integrantes de qualquer etnía. Não há, assim (na minha 
optica), Imprensa, ou Jornalismo, negro, branco, ou de que cor se 
queira apodá-la. Existe, é verdade, o chamado jornalismo marrom, 
OU seja, O jornalismo (com "j" minúsculo) que se dedica a explora- 
ção do escabroso, do escândalo, do crime, do dènominado sensacio- 
nalismo barato; como se pode registrar a existência da denóminada 
"imprensa amarela", isto é, de jornais que se dedicam a amenidades, 
às fofócas dos bastidores sociais, às historietas em quadrinhos, às 
fotonovelas ou as novelinhas folhetinescas adocicadas destinadas às 
meninas adolescentes e as solteironas românticas. Compreende-se, 
assim, o apodo de imprensa marrom e imprensa amarela a esses tipos 
de jornalismo menor. Objetiva classificá-los no conceito público como 
jornalismo descompromissado. 

Agora, falar em "Imprensa Negra" dá a impressão (e só a im- 
pressão) de indicação de jornais que objetivam explorar o trágico, o 
medonho, o mal, o funesto, o assombroso, o pavoroso, o horrendo, o 
sinistro. 

Bem sei que os organizadores deste Simpósio quizeram dizer com 
o qualificativo "Imprensa Negra" os jornais feitos por jornalistas 
negros e destinados e leitores negros. Mas é precisamente contra 
isso que a minha formação humanística se rebela decididamente, por- 
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que aprendi que a função da Imprensa, do Jornalismo, com a divul- 
gação de informações, notícias, comentários e críticas - que não têm 
cor - é primacialmente fazer as pessoas pensar e, assim, estabelecer 
a interação social, isto é, promover a união dos seres humanos e não 
a sua divisão. Oponho-me, portanto, visceralmente, com a denomina- 
ção "Imprensa Negra" para designar o Jornalismo feito pelos mag- 
níficos jornalistas de etnía negra. A Imprensa, o Jornalismo, elabo- 
rada por eles foi (e é) tão bom como qualquer Jornalismo, sem qual- 
quer diferença, ainda que com aquele vezo de sempre realçar "a fé 
na raça" e dando destaque, em cada linha, aos seus valores e trafi- 
ções. 

Como humanista, ou seja, como homem de pensamento e estudo 
que coloca o Homem no centro de todas as preocupações e que exalta 
a sua superioridade sobre todas as coisas, isto é, até sobre a natureza, 
ainda que a integre - entendo que entre seres humanos não há raças. 
A única raça existente no globo terrestre, entre os homens, é a raça 
ihitmana~ Falar em raça, assim, no meu entender - que é baseado 
nos estudos dos mais expressivos cientistas pesquisadores do mundo 
é, principalmente, pelos ensinamentos de humanistas como Petrarca, 
Boccaccio, Thomas Morus, Erasmo de Roterdam, entre outros - 
constitui, no mínimo, palmar ignorância da significação humana no 
funcionamento do maravilhoso processo vivencial deste ínfimo re- 
canto, deste insignificante grãozinho de areia da nossa galáxia que 
é a terra. 

A colorida divisão dos seres humanos pode ter sido muito inte- 
ressante para os primeiros estudos biológicos, a fim de faciljtar os 
primeiros passos dos biólogos, porém causou - e causa - muitos 
males à humanidade, o que foi agravado, depois, pelo sistema escra- 
vista estabelecido em que seres humanos, particularmente os de etnía 
negra, passaram a ser vítimas. 

A origem do termo raça, assim como as das demais categorias 
da sistemática biológica - "espécie", "gênero", "família" etc. - 
resultou de uma necessidade prática dos biologistas de primeira ins- 
tância em classificar e sistematizar a extrema variedade do mundo 
vivo. Lineu, o grande sistemata suéco, classificou, em 1738, todos os 
homens numa única espécie - "Homo Sapiens" - e subdividiu a 
espécie Única em quatro grupos. Não usou a palavra raça. Este infeliz 
vocábulo somente foi utilizado pela primeira vez na literatura bioló- 
gica, em 1775, pelo biólogo alemão Johann Dietrich Bluimembach 
(1752/1840) que, como é sabido na história da ciência, foi pioneiro 
na  antropologia física. Foi ele quem dividiu a humanidade em cinco 
grupos raciais: caucasiano, mongól, malaio, etíope e americano. Pos- 
teriormente é que o populário passou a designar, de acordo com essa 
divisão, os tipos humanos de branco, negro, amarelo e vermelho (esta 
última "raça", a vermelha, foi assim chamada pelo homem comum 
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porque os colonizadores supunham que o índio da América do Norte 
tinha a pele desta cor em face da pintura do rosto e dos braços em 
sinal de guerra, mas que eles ignoravam. . . ) . 

Por aí pode o auditório avaliar como é profundamente ridícula 
a divisão humana em raças. 

Bem, mas já me desviei muito do tema central que me foi pro- 
posto, que é a chamada "Imprensa Negra". 

Em verdade, haveria de se dizer mais (e muito) sobre jornalistas 
de etnía negra do que da "Imprensa Negra", da qual, efetivamente, 
não há muito que falar senão que cumpriu - e cumpre - galhar- 
damente a missão a que se propôs, porém, sempre, com aquele vezo 
de "defesa da raça" (sempre o vocábulo desagregador), quando a 
sua grande missão, a humanística, poderia ser mais aprofundada num 
trabalho profícuo de interação entre as pessoas, sem quaisquer dife- 
renciação de pigmentação de pele. 

Em pouco mais de meio século foram 25 os jornais da chamada 
"Imprensa Negra" no Brasil. Os primeiros sugiram lá pelos ídos de 
1916 e tinham por títulos "A rua", ''O Xauter", "O Menelix". Pratica- 
vam um jornalismo por assim dizer leve, de passatempo. Divulgavam 
as atividades das associações aglutinadoras de pessoas de etnía negra, 
além de narrar anedotas da época. Fossemos imprimir colorido a esse 
tipo de jornalismo diriamos que se tratava de uma imprensa amarela, 
em vez de negra, como se inculcava. 

Apesar do seu caráter literário, é "O Clarim d'Alvorada", jornal 
fundado por Jaime de Aguiar e José Correia Leite, que @augurou 
nova tendência aos jornais destinados a comunidade étnica negra. 
Apareceu em 1924 com o objetivo de "divulgar obras literárias e 
artísticas produzidas pelos integrantes da comunidade negra", de 
"mostrar que o negro podia e tinha capacidade de elevar-se de suas 
origens humildes para participar integralmente do desenvolvimento 
da sociedade", como escreveu Jaime de Aguiar. 

Muitas mudanças, todavia, ainda iam acontecer na  redação do 
"Clarim", que ficava alí na rua Major Diogo. A partir de 1927 o jornal 
começa a publicar artigos sobre a condição social do negro, tornando- 
se o porLa-voz da luca pelo reerguimento das pessoas de etnía negra. 
J á  não é mais simplesmente um "órgão literário e humorístico" dos 
primeiros números, mas um "órgão noticioso e de combate". Esta 
preocupação social foi conservada até o seu desaparecimento, em 
1933. 

O caminho aberto pelo "Clarim", entretanto, encontrou segui- 
dores. Se o "Clarim" fechou em 1933, foi nesse mesmo ano que apa- 
receu "A voz da raça", órgão do chamado movimento Frente Negra 
Brasileira, dirigido por Raul do Amaral. Em 1934 surgiram outros 
jornais destinados a comunidade negra: "A cultura" e novamente 
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um "Clarim" (sem aquele "d'Alvorada", constante do título do jornal 
anterior, fechado em 1933). Em 1935 aparece "A tribuna" e, em 1945, 
"O Alvorada". Todos, os primeiros celeiros de jornalistas negros 
brasileiros. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a '.Imprensa Negra" retoma 
força com o surgimento ae jornais como "Novo Horizonte" e "Senza- 
la", em 1946, e "Mundo Novo" e "Cruzada Cultural", cujas primeiras 
edições datam de 1950. 

O principal papel desses jornais foi o preparo de novos jornalis- 
tas negros. E preparou. Muitos. Um deles, em especial, se projetou no 
mundo jornalístico e literário: o saudoso Fernando Góes, que con- 
quistou, com merecimento, o título de "Príncipe dos cronistas paulis- 
tas" e alcançou a imortalidade literária não apenas pelos belos livros 
que escreveu e publicou mas, principalmente, pela conquista de uma 
cadeira na vetusta Academia Pauosta de Letras. A fecunda carrei- 
ra de Fernando Góes como jornalista, entretanto, começou no "Alvo- 
rada", onde deu os primeiros passos numa carreira que iria projetar 
o seu nome e consagrá-lo como um dos mais finos homens de impren- 
sa do País. 

Data de 1960 o aparecimento de um jornal de características 
eminentemente informativas, não obstante integrante dele o espírito 
- o mesmo espírito - que sempre presidiu todos os outros, destina- 
dos à comunidade negra de São Paulo: o de informar, noticiar e di- 
vulgar fatos de interesse das pessoas dessa etnía, defendendo os seus 
interesses e as suas tradições culturais, buscando sempre elevar a 
condição social dos seus membros. "Bbano" era o título desse jornal. 

Não sou nenhum especialista em "Imprensa Negra", ainda que 
um estudioso da Imprensa brasileira. Mas, neste particular, tenho 
para mtm que é imperioso destacar o Jornalismo desenvolvido por 
jornalistas de etnia negra nas redações de outros jornais. Se se falar 
nos grandes nomes da História, dentre os quais se destacam os ta- 
lentos de Joaquim Nabuco, de Luiz Gonzaga Pinto da Gama (ou 
simplesmente Luiz Gama), com o seu "O Polichinelo", que pode ser 
consultado na  hemeroteca deste Instituto, e José do Patrocínio, há 
que se realçar, r-ais uma vez, o nome de Fernando Góes, exemplo 
de jornalista de alto nível, que se fez respeitar e admirar pela 6ua 
cultura, pelo seu dinamismo, pela sua capacidade de trabalho, pela 
sua inteligkncia, pelo seu profundo conhecimento do Jornalismo 
como forma de engrandecimento da pessoa humana e como técnica 
e como ciência no intricado processo de comunicação humana. Exer- 
ceu Fernando Góes todas as atividades de jornalista, desde de repór- 
ter, redator setorista, editorialista, secretário e, afinal, diretor de 
redação. Destacou-se na profissão e constitui nome de projeção, res- 



60 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RIC3 E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

peito e admiração na História do Jornalismo e das Letras de São 
Paulo. 

Está claro que, ainda que numa palestra como esta, despreten- 
siosa, não se poderia deixar de homenagear os nomes daqueles que 
fizeram a chamada "Imprensa Negra" de São Paulo, como José Cor- 
reia Leite, Jayme de Aguiar, Henrique Cunha, Francisco Lucrécio, 
Geraldo Campos, Aristides Barbosa, Oswaldo Camargo, Eduardo de 
Oliveira e muitos e muitos outros (a lista seria enorme), cujos nomes 
nos escapam mas que são credores das homenagens de todos, como 
jornalistas pioneiros e, conseqüentemente integrantes das páginas da 
história do jornalismo pátrio. Realizaram um trabalho muito impor- 
tante na  luta do jornalismo brasileiro na defesa dos direitos de uma 
comunidade a qual se dirigiam. 

Dada a nossa concepção, exposta no início, de franca oposição 
ao vocábulo raça entre seres humanos, porque entendo, como huma- 
nista, que pertencemos todos a uma 8nica e exclusiva raça, a raça 
humana, concebida pelo Criador, reitero o que destaquei anterior- 
mente: falar em "Imprensa Negra" constitui uma estupidez, como 
absurdo e intolerável é falar-se em "Jornalismo Negro", porque efe- 
tivado por pessoas de etnia negra e visando a sociedade dessa etnía. 

Imprensa e Jornalismo são vocábulos que dispensam o acompa- 
nhamento de adjetivos. Sobretudo quando certos adjetivos, ainda que 
involuntariamente, separam preconceituosamente os seres humanos, 
inoculando nuns e noutros essa coisa abominável que o verdadeiro 
humanismo repudia veementemente, que é o vírus do racismo, a mais 
degradante doença social, porque alimentado por este sentimento 
que rebaixa a condição humana, que é o ódio. 

Façamos da Imprensa, do Jornalismo, portanto, poderoso instru- 
mento de aproximação dos homens, jamais da sua divisão, de sepa- 
ração, de segregação, sobretudo racial, a mais absurda, inaceitável 
e deprimente das separações. 



ESCRAVIDÃO E ABOLICÃO NA ALTA MOJIANA: 
O CASO DA FRANCA 

JOSE GERALDO EVANGELZSTA 

A REGIA0 DA FRANCA E A ESCRAVIDAO 

A região da Franca foi, sob vários aspectos, diferente das outras 
da Província, em todo o século passado. 

A distância da Capital, por exemplo, era muitíssimo maior que 
a da baixada litorânea, a do Vale do Paraíba e a do Quadrilátero do 
Açúcar, que alcançavam a cidade de Anchieta e No%rega em ate 
cinco jornadas a cavalo, enquanto se gastava para a França, no mí- 
nimo, vinte. Pode-se calcular o que isto significava para a difusão 
das idéias, o deslocamento de pessoas e riquezas, o amortecimento de 
ordens e determinações do governo provincial, o distanciamento dos 
fatos e das decisões, em que viviam seus moradores. 

Além disto, se desprezarmos os ralos habitantes do Caminho dos 
Goiases, sua população era originária de Minas Gerais, brasileiros 
de segunda ou terceira geração, com a lembrança não de todo apa- 
gada do Minho, do Douro, das Beiras, de famílias rigidamente patriar- 
cais, extremamente devotadas ao trabalho. 

Todavia, o fato mais marcante da região era a atividade econô- 
mica, a criação de gado, a maior da Província. Basta lembrar que 
o Marechal Muller dava para a Província inteira um rebanho bovino 
de 35.576 animais, com mais da metade em Castro e Curitiba ('3, 

enquanto os animais registrados no "Livro de Assentamento dos 
Gados", da França, somavam 37.768 ( 2 ) .  Se muitos dos 711 criadores, 
que registraram seu ferro de marcar o gado tinham menos de 50 
cabeças, outros, entretanto, chegavam a mais de 1.900, em fazendas 
como a "Invernada", dos Junqueiras, a "Rio Pardo", dos Pereira Lima, 
a "Alagoas", dos Alves de Figueiredo, a das "Macaúbas", dos Arantes 
e muitas outras espalhadas pelos atuais municípios da Franca, de 
Batatais, de Igarapava, de Patrocínio Paulista, de Cajuru, de Santo 
Antonio da Alegria, de Altinópolis e outros. 
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Estes criadores viviam modestamente, sem grandeza nem osten- 
tação, como destacam todos os viajantes que por lá passaram (v,  
porque, se a agricultura monocultora do café e da cana de açúcar 
distancía o fazendeiro do seu pessoal, aristocratizando as famílias 
e erguendo casas senhoriais, a criação de gado é essencialmente de- 
mocratizante, unindo todos que se dedicam a ela, pelas jornadas em 
comum, os pernoites em céu aberto, a mesma alimentação, as mesmas 
habilidades, as mesmas alegrias ingênuas, nivelando patrões, filhos, 
parentes, agregados, peões e até escravos. 

Ora, estas características da criação de gado foram as respon- 
sáveis pelo quadro de relativa suavidade da escravidão na Franca, 
onde não há  lembrança de qualquer castigo mais notório ou de 
desumanidade mais atroz. 13 evidente que não queremos dizer que 
não tenham existido, pois o próprio instituto da escravidão geraria, 
por si mesmo, no mínimo, tentativas de fuga ou de reações dos escra- 
vizados a senhores sádicos. E o Código de Posturas do Município afas- 
taria quaisquer dúvidas: prisão de escravos que estivessem vagando 
depois das 8 horas da noite, proibição de vendas para eles de pólvora 
ou armas ofensivas, de permanência demorada em tavernas e de 
aluguel de casas ou quartos (4 ) .  

Todavia, as crueldades que se praticassem seriam no recesso das 
fazendas e nem sempre se tornariam públicas, a não ser que se confi- 
gurassem criminosas, como a daqueles dois escravos, que assassina- 
ram seu senhor, o Alferes Caetano Barbosa Sandoval, possivelmente 
em represália a castigos e que foram enforcados em praça pública ( 5 ) .  

Entretanto, pela própria natureza da criação de gado, é quase 
certo que o regime do cativeiro na região da  Franca foi mais ameno 
que o do Vale do Paraíba, menos brutalizador, em quase todo o sé- 
culo XIX, pois as lavouras do café só dominaram a área nas duas 
últimas décadas do século e assentaram-se, com as exceções espera- 
das, em mão de obra livre, quer de imigrantes, quer de ex-escravos. 

O CONTINGENTE ESCRAVO 

A mão de obra ocupada pela criação de gado é muitíssimo menor 
que a exigida pela agricultura, especialmente a monocultora de café. 
Por isto, o número de escravos na região da Franca nunca foi exa- 
geradamente grande, nem em números absolutos, nem em números 
relativos. 

Em 1836, o Marechal Muller registra um total de 3.443 escravos, 
para uma população total de 10.664 habitantes, o que dava 32%, 
isto é, um habitante cativo em cada três ( 6 ) .  Esta percentagem nunca 
mais se constatou e só pode ser atribuida ao início do povoamento, 
quando havia maior necessidade de braços e mesmo assim não seria 
uniforme para todo o município. Basta dizer que na Capela do Carrno, 
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um de seus distritos, havia 54 escravos, numa população total de 
255 moradores, isto é, 21 70 do total ( 7 ) .  

Em 1854, o Promotor Público, Evaristo de Araújo Cintra, respon- 
dendo a consulta do governo provincial, sobre o perigo de insurreição 
de escravos, declara que tal não existia, porque o número de escravos 
era pequeno, muito menor que o de pessoas livres, além da natureza 
do trabalho em que eram usados ( 8 ) .  

De outro lado, os próprios fazendeiros não viam na escravidão 
a única forma de solucionar a falta de braços para o gigantesco 
municipio, com quase 12.000 km2, tão grande que hoje se divide em 
28 diferentes municipios, tanto que um destes fazendeiros, de muito 
prestígio, Manuel Pereira Cassiano, ofereceu terras de sua proprieda- 
de, as margens do Rio Grande, junto a ponte de Jaguara, em constru- 
ção, para receber imigrantes do sul dos Estados Unidos, que estavam 
chegando ao Brasil, depois da Guerra de Secessão (9). 

É: por tudo isto que o contingente escravo do município sempre 
esteve abaixo dos 30% da população e a estimativa da Câmara Mu- 
nicipal da França, de 1871, de que a população total seria de 15.910 
habitantes, sendo 4.140 escravos (26,5 %) e 145 estrangeiros (10) não 
devia estar muito distante da realidade e se aproxima do total de 
3.577 escravos matriculados e mais 268 ingênuos, que o Coletor comu- 
nicou ao governo, pouco depois (I'). As estimativas de Joaquim Flo- 
riano e de Azevedo Marques devem ser afastadas por fantasiosas ( I 2 ) .  

Assim, a campanha abolicionista não teve, na Franca, os mesmos 
presságios de desastre iminente de outras regiões, como a do Vale do 
Paraiba, por exemplo. Os que empregavam escravos em grande nú- 
mero eram poucos, os cafezais eram novos, a produtividade era gran- 
de, havia possibilidade de utilizar imigrantes, não havia ligação afe- 
tiva com escravos há pouco chegados e o fim da escravidão não iria 
desmantelar a economia, nem deixar famílias de fazendeiros na  mi- 
séria. Contudo, havia empate de capital e ninguém queria perder 
dinheiro. . . 

A LUTA PELA ABOLIÇAO 

Na Franca, como de resto em todo o Brasil, muito cedo se teve 
consciência da imoralidade da escravidão, pois, já em 1815 o Padre 
Jerônimo Gonçalves de Macedo instalou onde é hoje a cidade de 
Aramina uma fazenda, a Fazenda do Paraíso, destinada a receber 
pretos libertos por ele ou por seus amigos (I3) , .  A este núcleo de liber- 
dade foram se agregando outros negros, libertos ou fugidos, que a 
Lista de Moradores de 1835 ainda conseguiu flagrar, registrando, 
entre os 25 fogos e 130 moradores, 37 pardos livres e 34 negros forros, 
isto é, mais de metade do total (I4). 
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Os abolicionistas contaram sempre com o apoio de juizes mu- 
nicipais, como o Dr. Venâncio Gomes da Costa, conhecido como fio- 
mem bravo, "o onça", como diz dele Afonso de Carvalho ( 1 5 ) ,  que, 
decidindo no inventário do fazendeiro Antonio Alves Branquinho, 
concedeu liberdade aos escravos e sua decisão foi apoiada pelo Juiz 
de Direito, o austero Dr. Francisco Lourenço de Freitas (I6), porque 
se baseava na Lei de 1850, que proibia a entrada de escravos no Brasil 
e declarava livres os introduzidos irregularmente. 

$ certo, porém, que tal decisão provocou reação desproporcional 
e a cidade foi invadida e ocupada, de 2 a 9 de dezembro de 1870,, numa 
repetição da "Anselmada" de 1838, sem contudo suas violências 
sanguinárias ('7). 

Todavia, se existia a consciência da imoralidade, foi somente a 
partir dos anos 80 que surgiu um verdadeiro movimento contra a 
escravidão, que tomou, infelizmente, cor partidária, sendo uma das 
bandeiras do Partido Liberal, tanto que o seu jornal, "O Nono Distni- 
to", surgido em 1882, não aceitava anúncios sobre escravos (I8) .  

Ora, bastava que um dos partidos pendesse para um lado, para 
que o outro fosse visceralmente contrário. Enquanto o "Nono Dis- 
trito" bradava contra a escravidão, "A Justiça" falava em "onda de 
anarquia" e apoiava a formação do Clube da Lavoura e do Comércio 
da Franca, para lutar contra a abolição. 

A Câmara Municipal da Franca era escravocrata, porque fonna- 
da em sua maioria por fazendeiros ou gente ligada a lavoura e ao 
Partido Conservador e até aprovou a indicação de seu presidente, 
José Teodoro de Melo, para, "em nome de seus municipes", dirigir 
"uma felicitação aos exmos. deputados por esta Província que na  
Assembléia Geral votaram contra o projeto do governo sobre o ele- 
mento servil, apresentado na sessão de julho próximo passado" (19) .  

Tratava-se da Lei dos Sexagenários e a sua aprovação provocou a 
renúncia do presidente da Assembléia, o paulista Moreira de Barros. 

Logo depois, a Câmara representou "aos poderes competentes, 
para revogação da lei que estabelecia a taxa de 3$000 para cada escra- 
vo da lavoura e 5$000 da cidade" (zO). 

Estas manifestações escravocratas já tinham um precedente, 
quando os edís não se conformaram com o discurso intc$ramente 
abolicionista do juiz municipal, Dr. Henrique Antonio Barnabé Vin- 
cent, no ato da inauguração do retrato de D. Pedro 11, na sala ãe 
sessóes da Câmara, em 1884, quando o magistrado chegou a rasgar 
sua toga, impetuosamente, porque a justiça, segundo ele, estava 
encobrindo as transgressões da lei. 

E o inconformismo dos vereadores se transformou numa repre- 
sentação dirigida ao Imperador ( z l ) ,  muito longa mas expressiva, por 
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indicar o estado de espírito dos fazendeiros, dizendo que a Câmara 
Municipal da Franca 

"vem a presença de Vossa Majestade Imperial solicitar a de- 
cretação de medidas legislativas, que, reprimindo a funesta e 
audaz propaganda abolicionista, poupe-nos ao mesmo tempo 
o espectáculo de cenas lutuosas e garantam a propriedade e 
a vida de nossos concidadãos". 

Mais adiante, falando da campanha afirma: 

" . . . e no empenho de promover-se a abolição dos escravos aqui 
existentes, não se trepida ante os meios mais reprovados, con- 
tanto que consigam seus fins sinistros. O elemento servil está 
anarquizado neste município, a exaltação dos ânimos cres- 
centes e, a continuar um estado de coisas tão anormal, será o 
pródromo de sucessos lamentáveis". 

Exagerava a nobre corporação, para dar mais ênfase ao que 
considerava um ato de desrespeito do juiz municipal, a quem acusa 
frontalmente: 

"Senhor! Custa-nos dizer mas a verdade que devemos a V.M.I. 
assim o manda: o principal responsável pela anarquia em que 
jaz o Município, pela posição precária do elemento servil, pelo 
sobressalto da lavoura, do comércio e da indústria é, infeliz- 
mente, o Senhor Bacharel Antonio Barnabé Vincent, Juiz 
Municipal deste termo, que, em vez de fazer respeitar direitos 
adquiridos e consagrados, pela facilidade com que admite a 
depósito os escravos que se lhe apresentam, pela conivência 
em que está com os abolicionistas, a discórdia e a confusão 
no foro e na sociedade". 

E conta o episódio da inauguração do retrato: 

". . .OUSOU, no seu caráter de Juiz, rasgar a toga em cujas 
dobras deveriam achar asilo os nossos direitos e os nossos 
interesses, proclamar-se abertamente abolicionista, exprobrar 
os fazendeiros, cuja índole é toda pacífica e como quê fazer 
um apelo à insurreição!" 

E a briosa Câmara mostrava que não havia necessidade de uma 
campanha de - abolição, já - porque, concluia ela: 
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"Não há coração patriótico que deixe de suspirar pela extinção 
da escravidão mas cumpre primeiro da substituição do braço 
escravo pelo braço livre, e até aí, toda tentativa de abolição 
será criminosa. A áurea lei de 28 de setembro de 1871 veio 
dar o golpe de morte ao elemento servil entre nós; basta con- 
servar o stato quo e com o fundo de emancipação, com as leis 
provinciais, com a inesgotável generosidade particular e o 
tempo fará o resto e a escravidão por si desaparecerá, sem 
abalo, sem revolução" c22). 

Mas nós poderíamos acrescentar: chegaria até 1935, para os infe- 
lizes que tivessem nascido em 1870.. . 

As atas da Câmara Municipal, depois desta representação, não 
falam mais do bravo Dr. Vincent e em 1885 já havia outro j,ufiz muni- 
cipal e ficamos sem saber se foi afastado ou pediu transferência. 
Afinal, sua permanência na Franca já vinha de 1880 e nenhum outro 
juiz ficou tanto tempo. 

O certo é que o Partido Conservador da Franca, a partir desta 
representação, de janeiro de 1885, passou a adotar outra linha e até 
o final de sua legislatura, em janeiro de 1887, não mais se manifestou 
sobre a questão, mostrando que no município não havia, anarquia 
nenhuma, nem ocorreram sucessos lamentáveis e muito menos cres- 
cente exaltação de ânimos. 13 uma pena que o tempo tenha sido impie- 
doso com o jornal "O Nono Distrito", pois raríssimos exemplares se 
conservaram. A Hemeroteca de nosso Instituto só tem um número, 
de 1886, o mesmo acontecendo com o Museu Municipal da Franca. 
Assim, da grita dos abolicionistas do Partido Liberal só encontramos 
os ecos no jornal dos conservadores, "A Justil;a9'. 

E se havia algum tumulto, como aquele ocorrido na estação da 
estrada de ferro, na noite de 10 de fevereiro de 1888, quandd da  pri- 
são de um negro, só ficamòs conhecendo pálida notícia, em segunda 
mão, como também com o fato importante de que, imediatamente 
antes do 13 de Maio, a média semanal de alforrias chegava a 80 ( 2 3 ) .  

A campanha abolicionista, propriamente, de que o jornal teria sido 
o grande propugnador, com manifestos, artigos, reuniões de defen- 
sores da idéia, como ecos locais das sociedades e clubes que na  Pro- 
víncia lutaram pela liberdade, tudo isto parece que está perdido, pelo 
menos até agora. 

Em 1887, quando se empossou a nova Câmara, de maioria liberal, 
"querendo solenizar sua posse", diz ela, criou um Livro de Ouro para 
a libertação de escravos no município, no qual assinariam todos que 
quisessem concorrer com dinheiro ou jóias ou que dessem liberdade 
a qualquer escravo. E chegou a marcar a data do que chamou a "pri- 
meira festa da liberdade": o da inauguração da Estrda de Ferro 
Mogiana na  cidade (24). 
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Para angariar donativos, a Câmara, incorporada, percorreria a 
cidade em bando precatório, o de que fato aconteceu, no dia 9 de 
abril, acompanhada de banda de música e foguetes (2". 

Como as atas da Câmara nada mais dizem, nZo sabemos se foi 
feita a "primeira festa da liberdade", no dia da inauguração da fer- 
rovia, talvez por causa do incidente em que os brios da Câmara foram 
arranhados: ela não foi convidada para a inauguração e ficou 
ofendida ( 2 6 ) .  

Uma outra boa intenção da  Câmara também foi mal recebida, 
no final deste 1887, quando o vereador Antonio Sebastião Barbosa 
propôs e a maioria aceitou, que se convocasse uma reunião de todos 
os fazendeiros e proprietários de escravos do município, para o dia 
25 de dezembro, a fim de "assentarem no meio melhor de promoverem 
a transforn~ação do braço escravo, para o estado livre, sem desorga- 
nização do trabalho agrícola" ( 2 7 ) .  

Todavia, alguns cidadãos, atendendo ao apoio da Sociedade Liber- 
tadora da Província, marcaram uma reunião para o dia 10 de de- 
zembro, mesmo conhecendo a deliberação dos vereadores e não deram 
a ela nenhuma importância, sequer convidando a Câmara para par- 
ticipar. 

Como a reunião da Sociedade Libertadora em nada resultou, 
perdeu a Franca a oportunidade de libertar seus escravos ante3 da 
Lei Aurea. A Câmara também não fez a sua reunião mas protestou 
contra a incivilidade da falta de convite. O vereador Cap. Antonio 
Sebastião Barbosa mostrou que tinha um plano, tanto que reuniu 
seus escravos em sua fazenda, prometendo-lhes liberdade plena no 
dia 31 de dezembro de 1890 e pagamento de salário razoável, a contar 
de 1889, exigindo como condição apenas o seu bom comportamento ( 2 8 ) .  

Na verdade, os fazendeiros mais esclarecidos, como o Cap. Bar- 
bosa, já previam o fim da escravidão e começavam a substjtuir a 
mão de obra escrava pela do imigrante, trazendo colonos para sua 
lavoura ( 2 9 )  e chegaram até a criar "uma associação para o fim de 
estabelecer uma casa ou hotel, com acomodações para recebimento 
de imigrantes que demandem esta cidade e lugares vizinhos". E o 
vereador Lobo Bastos pedia à Câmara que levasse tal fato ao conhe- 
cimento do Presidente da Província, pedindo sua intervenção junto 
a Associação Promotora de Imigrantes para que esta enviasse para 
Franca os imigrantes que fossem pedidos (30).  

Parece, porém, que o fato não era tão simples, pois se havia fa- 
zendeiros que queriam efetuar a substituição, outros desejariam, sim- 
plesmente, braços para a lavoura de café, que invadia o município 
e outros vizinhos com ímpeto avassalador, não importando que fos- 
sem livres ou escravos. E como a dos escravos era cada vez mais di- 
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ficil e pouco confiável, que viessem imigrantes para sustentar o rítmo 
de crescimento da cultura. 

gste fato precisa ser salientado, pois representava a ruptura com 
uma tradição de mais de meio século. Já não era para as lides mais 
ou menos suaves da criação de gado, que se desejava mão de obra 
mas para o duro trabalho da enxada nas "ruas" dos cafezais. E como 
a lavoura foi incrementada no começo da década de 80, antes do 
surto imigratório, intensificado a partir de 1885, só pode ter sido 
feito inicialmente com escravos. Ora, estes escravos recentemente 
chegados a região não teriam com seus senhores os laços de amizade 
dos criadores de gado e serão os responsáveis pelos acontecimentos 
posteriores à abolição, como veremos mais adiante, talvez os únicos 
verificados em toda a província. 

De qualquer forma, se o Partido Conservador da Franca foi con- 
trário à abolição até 1885, a partir daí passou a espectador, até 1887 
e, com a volta ao poder, no Ministério, em março de 1888, aderiu ao 
abolicionismo, aplaudindo seu chefe, o Conselheiro João Alfredo, 
quando fez aprovar a Lei Aurea. 

A ABOLIÇAO NA FRANCA 

A notícia da abolição chegou depressa, pois agora se dispunha 
do telégrafo da estrada de ferro e o jornal ''Corraio de Campinas" 
comunicou ao jornal "O Nono Distrito", da Franca, que a Princesa 
Imperial Regente havia sancionado "às 3 114 da tarde a Lei n . O  3.353, 
declarando extinta a escravidão no Brasil". 

A Câmara Municipal, reunida em reunião extraordinária ( 3 1 )  de- 
cidiu que seria a promotora dos festejos, marcados para o dia 15 e 
que consistiriam na distribuição de um boletim convidando o povo 
para iluminar a frente de suas casas e reunir-se às 4 horas da tarde 
na sala do Fórum, de onde, junto com as autoridades seguiiiia para 
a Igreja Matriz, onde seria celebrado um Te-Deum. Voltariam depois 
à sala do Fórum, que deveria estar competentemente embandeirado 
e iluminado todo o edifício e realizaria sessão solene comemorativa, 
sendo em seguida executado o hino nacional por uma das corpora- 
çôes musicais. Nessa ocasião, a Câmara expediria telegrama ao Pre- 
si'dente do Gabinete de 10 de março e à Princesa Imperial. Depois, 
a Câmara, reunida às autoridades e ao povo, levando à frente seu 
estandarte conduzido pelo Secretário, percorreria as ruas em procis- 
são cívica, retornando à porta do edifício, onde se dissolveria a 
reunião. 

Uma comissão levantaria fundos para os festejos: gastos com as 
bandas de música e os foguetes. 
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Tudo se realizou conforme o programado e na sessão solene fa- 
laram o Presidente da Camara, o Juiz de Direito, o Promotor público, 
o diretor do Liceu Culto as Letras e o deputado Dr. João de Faria ( 3 2 ) .  

O total de libertos deve ter ficado entre três e quatro mil mas 
nada sabemos das festas populares, que devem ter ocorrido, no mínimo 
promovidas pelo Partido Conservador, que estava no governo do Im- 
pério mas não no do município e que seriam uma réplica as da Câ- 
mara, dominada pelo Partido Liberal. Sabemos, só, que o Cons. João 
Alfredo agradeceu o telegrama da municipalidade, em seu nome e 
no da Princesa Isabel. 

DEPOIS DA ABOLIÇAO 

Se em todos os municípios da  Província a abolição marcou o fim 
ao menos aparente da escravidão, na Franca continuou um pouco 
mais. Afinal, poder-se-ía perguntar: o que aconteceu com os antigos 
escravos? 

E a pergunta não seria sem razão, com a lembrança do que acon- 
teceu nos Estados Unidos, quando bandos de ex-escravos invadiram 
fazendas, saquearam o comércio das cidadezinhas, violentaram mu- 
lheres e implantaram o terror em certas áreas, exigindo que tanto 
ianques, como confederados, organizassem expeddções punitivas e 
procedessem a julgamentos sumários, cuja sentença era sempre a 
forca. 

Não sabemos de fatos semelhantes em nenhuma região do Brasil 
mas na Franca tudo estava se encaminhando para isto, não fosse 
a pronta e enérgica intervenção da  polícia. 

Realmente, em ata da Câmara Municipal, de 13 de junho de 1888, 
um mês depois da Lei Aurea, há um voto de louvor ao delegado de 
polícia, Tristão Tavares de Lima, "pela maneira por que tem sabido 
desempenhar o seu árduo cargo na repressão da vagabundagem e 
vadiagem nesta cidade" ( 3 3 ) .  13 fácil ler nas entrelinhas quem seriam 
os vagabundos e vadios, que assustavam os francanos: só podiam ser 
os ex-escravos, que gozavam, pelos largos e ruas da cidade, a sua 
recente liberdade. 

Enquanto pacíficos, seriam tolerados mas muito estavam arma- 
dos, o que aumentavam o terror dos habitantes. Como não trabalha- 
vam, onde arranjariam dinheiro para alimentar-se? 

O Delegado de Polícia estava, porém, vigilante e logo encaminha 
uma relação das armas ofensivas que apreendera, para que os verea- 
dores lhes dessem destino ( 3 4 ) .  

Na cidade, portanto, a situação estava nas mãos da polícia. É: 
possível até que sua firme atuação tenha levado os grupos de antigos 
escravos a procurarem áreas mais propícias e tolerantes, como o das 
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fazendas, embora houvesse os defensores da liberdade e dos direitos 
humanos, que atacavam o delegado pelos seus "exageros e persegui- 
ções aos pobres negros". 

Foi um destes, que escreveu um artigo publicado em "O Nono 
Distrito", que censurava o Delegado Tristão Tavares de Lima, por 
dirigir-se, acompanhado de uma força do destacamento policial a 
"diversas fazendas do município de Sapucaí, para o fim de obrigar 
os libertos pela Lei de 13 de Maio a contratarem seus serviços por! 
salários insignificantes". 

A censura ao delegado teve pronta e exaltada defesa do Cap. 
Antonio Sebastião Barbosa, dizendo que a autoridade policial "só 
ali fora com o fim de fazer com que diversos libertos, que se achavam 
na vagabundagem, aglomerando-se dentro da Vila e suas imediações 
e ameaçando a segurança pública, se dispersassem e se mostrassem 
empregados", fato este "do qual ele vereador tem pleno conhecimento, 
garantindo sob sua palavra e por isto indicava que a Câmara se diri- 
gisse ao referido delegado de polícia, por um ofício, protestando con- 
tra aquelas infundadas acusações publicadas pelo referido jornal" (35) .  

Comparando-se a censura com a defesa, vê-se que uma confirma 
a outra: os ex-escravos deviam dispersar-se e arranjar empregos, sob 
pena de prisão por vadiagem. E só poderiam ser os escravos das la- 
vouras de café, que não teriam maiores nem mais profundas ligações 
com seus antigos senhores, pois parece ser assente que a maior parte 
dos libertados continuam onde estavam, pelo menos num primeiro 
momento. 

Entretanto, é lícito supor que o mesmo fato da Franca e de Pa- 
trocínio do Sapucaí deve ter ocorrido em outros lugares, mesmo por- 
que a libertação dos escravos, apesar da longa campanha abolicio- 
nista, das leis dos nascíturos e dos sexagenários, dos "livros de ouro", 
das fugas coletivas e de promessas de alforria, acabou surpreendendo 
os escravagistas empedernidos, já que o projeto de lei foi apresentado 
ao Parlamento no dia 8 de maio e em cinco dias a Pfincesa Reden- 
tora o sancionava. 

Liquidou-se, com um só e fulminante golpe, as discussões das 
indenizações que se pagariam aos senhores, porque a lei dizia simples- 
mente que a escravidão estava extinta no Brasil. E, se os senhores 
não foram indenizados, muitíssimo menos se cogitou de uma indeni- 
zação aos escravos, pelos serviços prestados. 12 claro que, se fossem 
indenizados uns e outros, jamais haveria abolição. 

Lançou-se, então, ao desamparo uma multidão desprovida de 
quaisquer recursos, nem sempre moça e sadia, sem lar e sem pão, 
que teria de prover seu próprio sustento, com salários aviltados pelo 
excesso de ofertas, em algumas áreas. 
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O resultado deste abandono não demorou a aparecer e por mais 
de uma vez as atas da Câmara Municipal da Franca falaram de dar 
emprego aos vagabundos presos pela polícia ( 3 6 ) ,  da triagem dos esmo- 
leres da cidade, impondo-lhes uma placa metálica (") e até de distri- 
buição gratuita de carne e gêneros alimentícios ( s s ) ,  provavelmente 
para evitar saques ao comércio. 

Se estas multidões famintas acabaram sendo absorvidas na Fran, 
ca, pela força da cultura do café, outras regiões brasileiras não tive- 
ram a mesma capacidade, permanecendo marginalizadas. E como esta 
situação já dura um século, não seria esta a ocasião de uma nova 
Lei Aurea, que seria a de abrir escolas profissionais em todos os 
municípios brasileiros? 
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CENTENARIO DE ARBJfANDO DE SALLES OLIVEIRA 
( 1887-1987 ) 

SZLVEZRA PEIXOTO 

Duma feita, em visita a Jacarei, quando governador de São Paulo, 
Armando lembrou: "De Jacarei é o meu sangue paterno. As suas 
várzeas, as suas chácaras, são imagens amigas que nunca me aban- 
donam. No baixo casarão do largo do Rosário, hoje mutilado e irre- 
conhecível, o avô, honrado varão de coração de ouro e aspecto severo, 
mantinha na família numerosa, com rigidez patriarcal, a coesão e 
O respeito". 

Esse avô, a que Armando se referia com tanto carinho, era Fran- 
cisco de Salles Oliveira, que viera de Portugal muito jovem, estabele- 
cendo-se com casa comercial naquela cidade. Logo bem aceito na 
sociedade jacareiense, casou-se com uma das filhas do Alferes João 
da Costa Gomes Leitão, um dos homens mais respeitados naquela 
comunidade. Dos filhos desse casal, o que recebeu o nome do pai, 
Francisco de Salles Oliveira Junior, foi o pai de Armando. 

Aquela época, um dos homens de maior influência aqui em São 
Paulo era Luiz Pereira Barreto que, ao retornar da Bélgica, onde, em 
Bruxelas, concluira o curso médico, veio clinicar em nosso Estado, 
primeiro em Jacarei, a seguir na Capital. Privando intimamente com 
esse parente, Francisco de Salles Oliveira Junior quis também seguir 
para a Bélgica. São Paulo tinha uma única escola superior - a Fa- 
culdade de Direito do largo de São Francisco. Em sua vocação para 
a Engenharia, foi o moço para a Universidade de Gand, de onde 
regressou engenheiro, aqui logo se entregando a intensa atividade, 
em especial no tocante a obras de Engenharia Sanitária. 

Ainda no início de sua carreira, o Engenheiro Francisco de Salles 
Oliveira Junior casou-se com D. Adelaide de Sá, filha de Antonio 
Nicolau de Sá, português chegado ao Brasil em meados do século 
passado e que aqui viu prosperar a firma comissária de café,, que 
fundou em Santos. Casou-se com uma santista, D. Ana Candida Viei- 
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ra Bueno - do casal nascendo sete filhos, entre os quais D. Adelaide, 
mãe de Armando. Era Antonio Nicolau cunhado do major Higino de 
Carvalho, pai de Vicente de Carvalho, de quem Antonio foi padrinho, 
dai provindo a amizade que sempre ligou os Salles Oliveira ao poeta 
imortal. 

Cresceu Armando, assim, em ambiente propicio a excelente for- 
mação - em família de princípios os melhores, que o nortearam por 
toda a vida. 

Nasceu no 24 de dezembro de 1887. Foi menino franzino, muito 
crescido para a idade, pouco dado a exercícios físicos, preferindo sem- 
pre a companhia dos livros. Terminados os estudos primários, iriatri- 
culou-se no Ginásio do Estado, então o único em todo São Paulo, 
instituto do mais alto padrão, em que pontificavam excelentes mes- 
tres, no qual só ingressavam e logravam cursar até o fim jovens dos 
mais dotados. Armando concluiu ali seus estudos secundários como 
aluno dos melhores. 

Dali, pela atração que, a exemplo do pai, sentia pelas ciências 
exatas, seguiu para a Escola Politécnica - fundada por Antonio 
Francisco de Paula Souza, moldada nos melhores institutos congê- 
neres da Alemanha e da Suiça. Não obstante, obrigado a consagrar-se 
as muitas matérias do currículo escolar, encontrava tempo para 
ampliar sua cultura geral - e já se mostrava particularmente inte- 
ressado pelos problemas nacionais. 

Completava seu curso na Politécnica, quando, de repente, pre- 
cisou interrompê-lo. Morreram, quase ao mesmo tempo, seus pais 
- e. mais velho dos irmãos homens. teve de atender aos encargos 
da família. Foi enorme a responsabilidade que lhe caiu sobre os 
ombros -eis que, honrado e digno, não obstante s vida trabalhosa 
que levara, o pai faleceu aos 49 anos, sem ter logrado amealhar 
for tuna. 

"A mocidade foi-lhe dura e penosa", assinalou um de seus ami- 
gos mais dedicados, o jornalista admirável Plinio Rarreto. Todavia, 
os encareos de família fizeram despertar-lhe, desde logo, e aprimorar- 
se. o senso da responsabilidade, sob a mais rigorosa disciplina de tra- 
balho. Os ari,os difíce's que galhardamente enfrentou, contribuiram 
para o amadurecimento precoce de sua pzzsonalidade. 

Todavia, esses muitos (? pesados encargos não lhe permitiram 
seguir com regularidade o curso da Politécnica. :Tão lhe foi possível 
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frequentar todas as aulas, viu-se na contingência de prestar exames 
vagos. Logrou, no entanto, fazê-lo com êxito. 

Depois de haver encaminhado os irmãos - homem de família, 
hábitos morigerados, tão logo se sentiu em condições de casar-se, 
Armando escolheu para esposa D. Raquel de Mesquita, a muito dedi- 
cada companheira de toda a sua vida. Era filha desse grande de nossa 
imprensa, que foi e é Julio Mesquita, diretor de "O Estado de S. 
Paulo", homem público dos maiores. Armando não foi só um genro, 
logo se fez, para o sogro, um grande e dileto amigo. 

Disse Armando, anos mais tarde, já Governador de São Paulo, 
num discurso em Campinas, ao recordar sua amizade e sua admiração 
pelo sogro: "Foi Julio Mesquita um excepcional condutor de ho- 
mens. Quem reunirá as dedicações ilimitadas que ele inspirou e sem 
as quais não se forma o verdadeiro chefe? Souberam o que é um 
chefe os que, na tarde da morte, lhe viram os amigos, ajoelhados a 
volta de seu leito, recolherem as Últimas faiscas daquele grande espí- 
rito e daquela indomável energia". 

Havia grandes afinidades entre ambos, não apenas relações de 
parentesco. Eram identidades de idéias e ideais que os aproximavam; 
eram qualidades pessoais que os uniam. Sim, poderia Armando ter-se 
valido do muito prestígio do "Estado" para projetar-se e tanto mais 
que, é notório, havia nele marcada vocação de escritor. Assinalando-o 
e salientando que achou Armando de não fazê-lo desde logo, observou 
Plinio Barreto que preferiu ele preparar-se, "num trabalho contínuo 
e fecundo, levantando o edifício de sua economia particular". 

Sim, é claro que venho me valendo da magnífica biografia de 
Armando, que o Prof. Antonio Carlos Pacheco e Silva nos deu. Aí, o 
mestre eminente diz que o tipo corporal de Armando se enquadra no 
grupo leptossomico: "alto, magro, esguio, esbelto, enxuto, de mem- 
bros compridos, mãos ossudas mas delicadas, pescoço alongado, sus- 
tentando bela cabqa coberta por cabelos precocemente grisalhos, 
com entradas um tanto avançadas. Tinha a face levemente corada, 
que a menor emoção fazia enrubecer". "A sua voz pausada e grave, 
um tanto cantada, como a de todos os paulistas, não tinha, entre- 
tanto, o sotaque carregado e característico, tão frequente em muitos 
dos nossos homens cultos e ilustres crescidos em certas zonas do 
interior". 
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Logo adiante, frisa Pacheco e Silva que, "austero, grave e cir- 
cunspecto", Armando "conservava grande compostura, mesmo quando 
entre os amigos mais chegados ou no seio da família". "Tanto no 
meio social como no convívio com gente rústica, sua conduta era sem- 
pre igual, o seu trato afável e cortez, de rara doçura e lhaneza. O seu 
todo era o de um verdadeiro "gentleman", de natural distinção". 

Em discurso numa homenagem à memória de Armando, a Dra. 
Carlota Pereira de Queiroz anotou que esse Grande de São Paulo 
"surgiu no cenário político da Nação com a Revolução Constituciona- 
lista de 1932". Pude vê-lo, então, participante ativo daquela nossa 
Guerra pela Lei, por um Brasil no Estado de Direito. Foi um de nossos 
líderes, desde a conjura. "Do seu gabinete de trabalho, na; redação 
de "O Estado", transformada em posto de comando" - testemunhou 
Plinio Barreto - "Armando dirigia tudo quanto lhe cabia dirigir". 

Chegamos ao 22/23 de Maio - àqueles gloriosos momentos da 
Jornada Heróica. Seu nome foi lembrado para a pasta da Fazenda; 
ele, no entanto, recusou.. . Fala Waldemar Ferreira, que foi o nosso 
Secretário da Justiça: "Ao constituir-se o Secretariado, com que a 
Frente única poltica de São Paulo entraria a coparticipar do Governo 
Pedro de Toledo, em 1932, designou o Partido Democrático, três dos 
seus componentes para as pastas da Justiça e da Segurança Pública, 
da Viação e Obras Públicas, e da Fazenda". "Destinou-se a terceira 
a Armando de Salles Oliveira. Lacrados os respectivos decretos de 
nomeação, procurei a este para empossar-se no cargo. Com surpresa, 
recusou-o. Julgava-se impedido de exercê-lo, por circunstância que 
denunciou. É: que a grande empresa jornalistica a que presidia e 
editava o grande matutino paulista, em que Julio Mesquita tra- 
çou o seu perfil de jornalista incomparável, se achava em relações 
de negócio com o Banco do Estado dè São Paulo. Sendo este subor- 
dinado à Secretaria da Fazenda, julgava-se impossibilStado, sem 
quebra do imperativo de melhor ética, de ocupá-lo". 

Depois.. . fomos derrotados no campo das armas - porém, a 
vitória de nossos ideais vem prosseguindo inexoravelmente, nas lutas 
por um Brasil Grande, como o queremos. A situação neste nosso São 
Paulo fez-se das mais difíceis - e "foi o próprio governo ditatorial 
que, sem saber o que fazer daquela brasa incandescente que era a 
consciência do povo paulista, uma vez abafada a Arrancada Heróica 
de 32, atirou-a às mãos de Armando Salles". Frisou-o a Dra. Carlota 
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Pereira de Queiiroz - e ajuntou que, com seu tato e seu trato, soube 
ele "vencer a incompreensão, os sentimentos de regionalismo do seu 
povo, para reconduzir São Paulo ao seio da Nação". 

Mas a ditadura, aquela ditadura getuliana que aqui institucio- 
nalizou a "política do despistamento" e também erigiu em norma 
de conduta a chacota do "Ora, a lei!. . ." - a ditadura, na contu- 
macia de seus golpes traiçoeiros, impediu "que o Brasil, tendo a 
frente de seu governo a figura impar de Armando de Salles Oliveira, 
atingisse a altura das mais avançadas nações democráticas". Arman- 
do e José Americo de Almeida eram candidatos à Presidência, vinham 
desenvolvendo a campanha em termos altos, o Brasil começava a 
acreditar nas palavras do ditador, de que se altearia a magistrado 
das eleições - quando as trevas se adensaram, naquele novembro de 
1937, e tivemos o nazi-fascismo do "Estado Novo", com a outorga da 
"polaquinha", a título de carta constitucional. 

Armando foi desterrado - e, no exílio, compartilhando da amar- 
gura de seus sofrimentos, sobrelevou-se a Grande Senhora, a compa- 
nheira extraordinária, D. Raquel de Salles Oliveira. Algum tanto 
mais, viu-se que, se o ânimo forte resistia a dor moral, o corpo come- 
çava a ceder.. . O mal faz-se mais profundo do que se supunha de 
início. Um telegrama chegou, acentuando que "seu estado de saúde, 
dentro de uma semana, não lhe permitiria mais viajar". "E era 
nosso desejo devolvê-lo à Pátria, que tanto idolatrava!" - pôs em 
relevo a Dra. Carlota. 

Fez-se o apelo ao Brigadeiro Eduardo Gomes, "seu amigo fiel, 
que, na qualidade de Diretor das Rotas Aéreas, garantiu a viagem 
e chegou a nos oferecer um dos aviões para transporte de feridos que 
pertencia a FAB. Mas era preciso que as autoridades policiais tives- 
sem conhecimento e, em telegrama urgente, avisava Eduardo Gomes 
que o "paciente" podia viajar. Só não se podia declinar o seu nome. . . " 
Não foi preciso declinar-lhe o nome. A notícia correu célere por São 
Paulo toda. 

Sim, estive no Aeroporto de Congonhas, fui um dos milhares que 
acorreram a recebê-lo no 7 de abril de 1945. Estou a vê-lo - num 
grosso sobretudo, bem mais magro, as faces sem o colorido que tinham 
de natural, a cabeça coberta. Ao encontrar-se com os amigos que o 
festejavam, alegrou-se, sorriu, acenou com a pequena Bandeira do 
Brasil que trazia na mão direita. Desceu as escadas do avião ampa- 
rado por D. Raquel e Dra. Carlota. Seguiu diretamente para o Sana- 
tório Esperança - porque a ditadura quis que "ficasse prisioneiro 
num hospital". No hospital, puseram beleguins à porta do aparta- 
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mento - e queriam eles os nomes dos que o visitavam e os registra- 
vam em livro especial. . . 

Julio de Mesquita Filho, o bom e inesquecível Julinho, profun- 
damente comovido, falou dos instantes finais do cunhado querido, 
amigo e companheiro de lutas: "Morreu quando novas esperanças 
surgiam de acentuada melhora. Estavamos contentes, alimentava- 
mos a crença de que ele não morreria tão cedo.. . Estava calmo, as 
feições sossegadas. Mas, repentinamente, sua respiração se alterou, 
e, com surpresa, os que se inclinavam sobre seu leito presenciamos 
a sua morte". 

Foi seu corpo velado sob as velhas e legendárias Arcadas do largo 
de São Francisco. Uma multidão enorme desfilou na última despe- 
dida. Em suas becas, professores de todos os Institutos da Universí- 
dade de São Paulo revezaram-se no velório no 17/18 de maio de 1945 
- mesmo porque foi ele o criador da nossa USP. Falaram o Reitor 
Jorge Americano, o Prof. André Dreyfus, diretor da Faculdade de 
Filosofia, o acadêmico Waldir Peres, orador do Centro Acadêmico XI 
de Agosto. Saiu o feretro.. . Mestres insignes pegaram as alças de 
seu esquife: Jorge Americano, Gabriel Rezende, André Dreyfus, Be- 
nedito Montenegro, Teotonio Monteiro de Barros, Soares de Faria, 
Fonseca Teles, Pacheco e Silva, Zeferino Vaz, Waldemar Ferreira. 
Ergueram nos braços aquele Homem de imensidão - para entregá-lo 
à História. 

Sim, foi e é um muito e muito Grande de São Paulo e do Brasil. 
Seu retrato, quem foi e quem é Armando de Salles Oliveira - já 
estava posto, pelo genio de Kipling, no poema imortal do "If", ao 
dizer do verdadeiramente HOMEM. 



LUIZ QUEIROZ 

MARIA C. T. MENDES TORRES 

As vésperas do aniversário da Escola Superior de Agricultura 
"Luiz de Queiroz" de Piracicaba é bom lembrar um pouco do que foi 
a vida desse grande benemérito que, sem ser piracicabano, foi, prova- 
velmente, o maior Mecenas dessa cidade. 

Luiz Vicente de Souza Queiroz pertence a uma das famílias 
mais ilustres da antiga Província de São Paulo, uma das chamadas 
dinastia açucareira ou cafeeiras, segundo Sergio Buarque de Holan- 
da. Dinastia iniciada pelo brigadeiro Luiz Antonio de Souza e Quei- 
roz, considerado o homem mais rico da Capitania de São Paulo no 
tempo de D. João VI. 

Luiz Antonio de Souza, depois de se dedicar a especulações mer- 
cantis em Mato Grosso, ingressou na carreira militar, assentando 
praça de tenente agregado a companhia de cavalaria de Itu (1786), 
reformando-se no posto de brigadeiro em 1818. Por títulos de sesma- 
ria ou por compras, tornou-se proprietário de importantes engenhos 
em São Carlos (Campinas) e em Constituição (Piracicaba) . 

Casado com d. Genebra de Barros, filha do capitão Antonio de 
Barros Leite, importante lavrador ituano, tendo três filhos e três 
filhas, o brigadeiro Luiz Antonio fez uma "sociedade agrícola em 
1816 com Nicolau Pereira Vergueiro. Entre outros bens, o brigadeiro 
entrou com os sítios do Monte Alegre e Taquaral, e Vergueiro com 
Monjolinho e Limoeiro. Posteriormente foram incorporados os sítios 
de Ibicaba e Tatu, da sesmaria de Morro Azul. Tais propfiedades 
fazem parte de um rico cenário da região de Piracicaba em que pre- 
domina a lavoura canavieira, com numerosos escravos, senzalas, 
moendas e monjolos. 

Para os filhos o brigadeiro adquiriu morgadios: o de Boa Espe- 
rança para o futuro barão de Souza Queiroz, Francisco de Souza Quei- 
roz; Monjolinho para o futuro comendador Luiz Antonio de Souza 
Barros, e Tapera para o futuro barão de Limeira, Luiz Vicente de 
Souza Queiroz. 
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Com a morte do brigadeiro Luiz Antonio em 1819, Vergueiro 
ficou ainda na firma até 1825, quando se dissolve oficialmente a 
firma Vergueiro & Souza, pois em 1822 D. Genebra, viuva do briga- 
deiro, se tornara esposa de Dr. José da Costa Carvalho, futuro mar- 
quês de Monte Alegre. 

Os descendentes do brigadeiro Luiz Antonio são: Francisca Mi- 
quelina de Souza Queiroz, casada com seu primo, coronel Francisco 
Ignacio de Souza Queiroz; Ilídia Mafalda de Souza Rezende, casada 
com Dr. Estevão Ribeiro, Marquês de Valença; Francisco Antonio de 
Souza Queiroz casado com Antonia Eufrosina Vergueiro, Luiz Anto- 
nio de Souza Barros, casado com sua sobrinha Ilidia Mafalda de Sou- 
za Rezende em primeiras núpcias, e com Felicíssima de Almeida 
Campos pela segunda vez; VICENTE DE SOUZA QUEIROZ, casada 
com sua prima Francisca de Paula Souza, cujo quinto filho será LUIZ 
VICENTE DE SOUZA QUEIROZ, casado com Hermelinda Ottoni de 
Souza Queiroz, e Maria Inocência de Souza Queiroz. 

O sobrenome adotado por alguns membros da família Souza 
Queiroz é uma composição do primeiro nome do pai, do avô e do 
bisavô Manuel Francisco de Souza Queiroz. 

Na partilha dos bens do brigadeiro Luiz Antonio, entre outros 
bens, coube ao barão de Limeira uma chácara em São Paulo, ao sul 
dos antigos Campos do Bexiga, abrangendo toda a zona atravessada 
pela atual Avenida Brigadeiro Luiz Antonio. Nessa chácara, a 12 de 
junho de 1849 nasceu Luiz Vicente de Souza Queiroz, quinto filho 
do casal Vicente de Souza Queiroz - Francisca de Paula Souza. 

A época é um momento histórico na economia nacional, pois 
é a transição de uma economia baseada na produç5o açucareira para 
a cafeeira. Piracicaba, então Vila Nova da Constituição, era, porém, 
ainda um centro açucareiro. E é também um período em que novas 
técnicas começam a surgir, aprimorando o trabalho na  lavoura. Os 
inventários da primeira metade do século XIX revelam apenas um 
arado; mas um nos primeiros anos da segunda metade do século, no 
engenho do Monte Alegre. É: sabido que o comendador Luiz Antonio 
de Souza Barros, tio do nosso Luiz de Queiroz, já tinha instalado em 
sua fazenda São Lourenço, em 1851, uma máquina a vapor (cf. H. M. 
Krahenbuhl, Almanaque de Piracicaba, 1955). 

Neto, filho, sobrinho e primo de fazendeiros, crescendo em am- 
biente de respeito e amor à natureza, Luiz de Queiroz é enviado, ainda 
menino, à Europa, onde frequentou, primeiro, uma Escola de Agri- 
cultura de Grignon na França, depois, em Zurich, na  Suiça, só regres- 
sando ao Brasil em 1871. 

Em 1871 faleceu o barão de Limeira, cabendo, na partilha da 
herança, a Luiz Vicente, a fazenda Engenho d'Agua, entre Limeira 
e Piracicaba, à margem esquerda do rio Piracicaba, fazenda que 
pertencera a MánueI Rodrigues Jordão. 
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Já viviam em Piracicaba os seus parentes, herdeiros do marquês 
de Valença, em uma bela propriedade que corresponde hoje a uma 
grande parte da atual Vila Rezende. 

Quando faleceu o marqu2s de Valença, em 1830, coube a Estevão 
de Souza Rezende - fiiho de Francisca Miquelina e Francisco Ignacio 
de Souza Queiroz - a fazenda São Pedro, a margem direita do rio 
Piracicaba, onde se localizam atuzlmente o Mirante e as terras do 
Engenho Central. 

Alguns meses antes da inorle do barão de Limeira, o senador 
Souza Queiroz e João Germano Bruhns obtiveram, por decreto pro- 
cincial n.O 5920, privilégio para a navegação a vapor nos rios Piraci- 
cabae Tietê até o porto da Colônia do Avanhandava. O problema dos 
transportes era uma constante rias sessões da Câmara Municipal, ha- 
vendo apenas algumas linhas de tro!es ligando munic':pios mais 
próximos e em todos os assuntos relacionados com o progresso, esta- 
rão envolvidos sempre os membros da família Souza Queiroz. 

Persiste na família o espírito progressista, aberto as idéias novas, 
que irá nortear Luiz Vicente em tcdas as suas grandiosas realizações 
ou arrojadas empresas. 

Durante a Guerra Civil nos Estados Unidos (1865) desenvolveu-se 
no Brasil, incentivada em parte pelos ingleses, a lavoura algodoeira. 
Substituindo-se o algcdão norte-americano nas fábricas inglesas pelo 
algodão egípcio ou brasileiro. Restabelecida a paz, o Brasil perdeu 
o mercado: a partir de 1874 decaiu rapidamente a exportação do 
algodão paulista, provocando uma debandada dos plantadores de 
algodão para a lavoura florescente do café. 

A fazenda Engenho d'Ag-ua, com moinho, monjolo, engenho de 
serra movido a água seria o lugar ideal para Luiz Vicente aplicar 
seus vastos conhecimentos agrícolas e técnicos. Iniciou, portanto, a 
sua cultura algodoeira, procurando, ao mesmo tempo, incentivar no 
município o seu desenvolvimeilto. 

Nos docllmentos da municipalidade piracicabana, as primeiras 
referências aos estabelecimentos fabris que Luiz de Queiroz pretendia 
instalar junto à margem do rio Piracicaba datam de 1873, quando 
solicitou a Câmara que se fechassem algumas ruas na direção do 
rio, especialmente a rua das Flores, atuzl 13 de Maio. Sua causa foi 
defendida pelo dr. Estevão de Souza Rezende. As ruas foram fechadas, 
obrigando-se Luiz de Queiroz a "abrir as ruas adiante do terreno 
quando a Câmara o exigisse". 

Luiz de Queiroz mandou vir máquinas e teares da Inglaterra, 
técnicos da Bélgica, e instalou a Fábrica de Tecidos Santa Francisca, 
nome dado ao estabelecimento em homenagem a sua Mãe, a baro- 
nesa de Limeira. 

No dia 1.O de julho de 1874 fcram inaugurados os trabalhos da 
construção da Fábrica, fato amplamente noticiado pela "Gazeta de 
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Piracicaba". Segunda a "Gazeta," a primieira pedra foi colocada 
pelos "srs. Conceição, Queiroz e Novaes", seguindo-se a benção pelo 
reverendíssimo padre João de Almeida." 

De acordo com os costumes da época, a cerimônia foi abrilhanta- 
da pela banda de música piracicabana, aplaudida pelos inúmeros con- 
vidados de Luis Vicente de Souza Queiroz. 

Entretanto, muitos interesses particulares foram prejudicados. 
Pretendendo fechar dois ou três quarteirões da rua Nova, conside- 
rada um dos bons passeios da população da cidade, Luiz de Queiroz 
sofre a reação popular, pois " também priva as lavadeiras de lavar 
roupa aqui e ali". 

Apesar das reclamações e problemas, a 23 de janeiro1 de 1876 
são inaugurados os trabalhos de fiação e tecelagem, e, a 23 dezembro 
o "Jornal de Piracicaba" publica um anúncio referente aos produtos 
da Fábrica de Tecidos de Luiz de Queiroz. "A preços irrisórios, o 
estabelecimento vende panos tinto, riscado e mesclado, igual ao me- 
lhor pano produzido na fábrica de Petrópolis. Os cortes de calça a 
1$800 e 2$000". 

Em 1878, com 50 teares, movida por uma turbina de 50 cavalos, 
produzia "panos de algodão grosso e entrefinos para sacos, sendo o 
produto conhecido pelos seguintes nomes: albodão grosso, 2.a, e 
3.a qualidades. Riscados de l.a e 2.a qualidades. Regatas, Oxford e 
Algodãozinho." 

Com a produção anual de 600 a 700 mil metros de tecidos, a 
Fábrica empregava 3 a 4 mil fardos de algodão em rama. A maioria 
dos operários era de nacionais, mas havia também trabalhadores 
ingleses, franceses, italianos e belgas. 

Mas a matéria prima não era. toda de Piracicaba. Vinha de Soro- 
caba, Tietê, Tatui e principalmente de Santa Bárbara. A maior parte 
da produção era vendida em São Paulo, mas exportava-se também 
para o Paraná e Rio de Janeiro, conforme um documento avulso do 
Arquivo do Estado, datado de 25 de maio de 1878. 

Em Piracicaba, já havia descaroçadores de algodão, mas o mu- 
nicípio não se tornou um centro importante de produção, como pre- 
tendia Luiz de Queiroz. 

Procurando incentivar a reorganização dos antigos engenhos de 
açúcar, o Governo Imperial adotou algumas medidas visando favore 
cer as companhias que desejassem fundar engenhos centrais, com 
aparelhos e processos novos de produção de açúcar, dando preberên- 
cia às que fossem associadas aos proprietários agrícolas. 

Em 1878 é inaugurado o Engenho Central de Porto Feliz e che- 
gam a Piracicaba os primeiros volumes dod equipamentos para 
o Engenho de Estevão de Souza Rezende. O decreto imperial n . O  8099 
que autorizou seu funcionamento como Engenho Central é de 7 de 
maio de 1871. 
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Estava surgindo em Piracicaba uma nova mentalidade aberta 
a novas tendências da técnica progressista, e também mais humana, 
visto que se caminhava abertamente para o abolicionismo. 

Graças a sua edueqão européia, e seu conhecimento de um 
mundo menos provinciano que o paulista, Luiz de Queiroz não é ape- 
nas uni técnico, mas um empreendedor ávido de aplicar seus conheci- 
menlos. Sua cultura e seu amor a cidade por ele adotada levaram-no 
a tentar uma experiência pioneira. Pede, em 1881 a Câmara Muni- 
cipal, autorização para fechar um terreno perto de sua residência e 
serraria, a margem do rio Piracicaba, "para ali criar um estabeleci- 
mento agrícola e hortícola", primeira tentativa de escola prática de 
agricultura. Sem sucesso, seu requerimento é indeferido. 

Vivendo em ampla chácara, Luiz de Queiroz só tem plantas de 
primeira qualidade, árvores frutíferas, jardins, sempre aperfeiçoando 
os métodos de trabalho, divulgando desprendidamente, o seu próprio 
saber. Em 1884 of'erece à "Gazeta de Piracicaba" um exemplar do 
PEQUENO GUIA DO PLANTADOR DE ALGODAO de sua autoria. 

A revolução técnica que em Piracicaba se iniciara por volta de 
1850 toma decisivo impulso no último quartel do século XIX. O novo 
surto da lavoura canavieira marca uma nova etapa com o um da 
máquina a vapor, amplamente divulgado. Navios, serrarias, carpin- 
tarias, moinhos descaroçadores, estradas de ferro. Os antigos engenhos 
transformam-se em usinas. 

Não há novo empreendimento em Piracicaba em que não se 
encontre o nome de LUIZ VICENTE DE SOUZA QUEIROZ. 

Numa cidadle ainda sem linha telefônica, Luiz de Queiroz, em 
1882, cuida de instalar uma linha telefônica para se comunicar com 
a fazenda Santa Genebra a partir da Fábrica de Tecidos Santa n a n -  
cisca. 

Lavrador por tradição de família e por educação, como muitas 
brasileiros, Luiz de Queiroz será também homem de negócios, no mo- 
derno mundo capitalista. No bairro de Agua Branca, na vizinhança 
de Taquaral, em Piracicaba, adquire terras que pertenceram a Luiz 
Antonio de Souza Barros. Monta aí, de sociedade com Albano Leite do 
Canto, uma serraria a vapor, mas dois anos depois, o sócio se retira, 
f i m d o  Luiz de Queiroz com as terras de Agua Branca, o ativo e o 
passivo da sociedade. 

Em São Paulo possuia uma fábrica de bordados, mas, vivendo 
em Piracicaba, passa procuração a Henrique Wrigth para gerir seus 
negócios ali, com autorização para vender não apenas os produtos, 
mas também as máquinas e acessórios (1885). Ao que parece, segun- 
do uma outra procupração, tal fábrica teria dado prejuízo. 
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Como a maioria dos capitalistas db época, Luiz de Queiraz é acio- 
nista das grandes companhias que se organizam. d acionista da Com- 
panhia de Estrada de Ferro Paulista, mas em 1884 autoriza seus 
procuradores Antonio Domingos de Moraes e Carlos Paes de Barros 
a venderem suas ações. 

Seus grandes auxiliares na Fábrica Santa Francisca são o enge 
nheiro inglês Arthur Dryden Sterry, que tem procuração para tratar 
de todos os seus negócios relacionados com a Fábrica, particularmen- 
te na  sua ausência e teve oom ele uma sociedade denominada Sterry 
& Cia, da qual era sócio comanditário (dissolvida em 1885), e o por- 
tuguês José Gomes Marques, a quem cabiam os problemas de conta- 
bilidade. Outro português, também seu grande amigo, muitas vezes 
encarregado de resolver oertos problemas mais difíceis, foi Antonio 
Teixeira Mendes. 

Alguns anos depois investe na compra de imóveis no perímetro 
urbano de Pimcicaba. Compra de Jacob Blumer uma casa situada 
na rua Range1 Pestana, com fundos na rua da Esperança para logo 
vende-la a João Baptista da Cruz Leite. No Bairro Alto adquire uma 
chácara de um quarteirão, "entre as ruas Prudente de Moraes, São 
José, Bom Jesus e uma sem nome" (1890) mas em 1894 vende-a, pelo 
mesmo preço, a José Gomes Marques. 

Primeiro a instalar telefone, primeiro a montar uma fábrica de 
tecidos, Luiz de Queiroz será o grande pioneiro da luz, elétrica em 
Piracicaba. 

Quando a famália do Conde d'Eu visitou a cidade de Piracicaba 
pela segunda vez, hospedes do barão de Serra Negra, por ocasião da 
sua visita à Fábrica de Tecidos Santa. Francisca e ao Engenho Cen- 
tral, Luiz de Queiroz inaugurou luz elétrica em sua casa, e nas resi- 
dências de Arthur Sterry e José Gomes Marques. Espetáculo que levou 
a população de Piracicaba a se dirigir, toda, à beira rio em 1884. 

Teria sido, provavelmente, produzida por uma, termoelétrica, 
pois a usina hidroelétrica só será inaugurada alguns anos depois. 

Trata-se, de fato, de iluminação particular e não pública, mas, 
indiscutivelmente, é Piracicaba a primeira cidade de São Paulo a 
"conhecer" luz elétrica. 

Ao terminar o contrato de iluminação a querozene, a Câmara 
abre concorrência para iluminação pública a eletricidade. Foram 
apresentadas várias propostas (1-1-1885) para abastecimento de água 
encanada e iluminação pública, mas a edilidade optou pelo primeiro, 
deixando para mais tarde o problema de iluminação elétrica. 

Em 1884, em Rio Claro, a firma Real & Portela propôz à Câmana 
um serviço de iluminação pública termoelétrico, sendo tal sistema 
inaugurado em 1885, um ano, portanto, depois da iluminação da 
Fábrica Santa Frandsca e imediações. 
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Passando, posteriormente, a concessão para a firma Theodor 
Wille & Cia, que a vendeu em 1890 a Companhia Mechanica Indus- 
trial Rio Clarense, esta firma resolveu construir um conjunto hidre- 
létrico no rio Corumbatai, inaugurado a 15-1 1-1895. Seu funciona- 
mento durou um dia. Grave acidente ocorrido no dia 16 iria $ma 
Rio Claro esperar até 1900 por uma inauguração sob o nome dle Cen- 
tral Elétrica Rio Claro S.A., futuro ponto de origem da atual CESP. 

Se considerarmos apenas "luz elétrica", Piracicaba seria a pri- 
meira cidde do interior paulista a adotá-la. A primeira cid,ade brasi- 
leira iluminada por luz elétrica foi Campos, no Rio de Jneiro (1883). 

A pequena usina terwlétrica de Luiz dle Queiroz data de 12 de 
novembro de 1884. Segundo uma publicação muito bonita e bem 
feita da CESP - "Corumbataí, restauração da Usina Elétrica" - a 
usina a partir de 1885 forneceria luz elétrica a cidade de Rio Claro, 
ao passo que a de Pirmcicaba, anterior a essa, seria particular. 

Entretanto, a hidrelétrica de Luiz de Queiroz, que irá iluminar 
a cidade de Piracicaba, data de 1893. 

O vencedor da proposta de abastecimento de água encanada foi 
o engenheiro J o h  Frick, associado a Carlos Zanotta. Seria idéia des- 
ses empresários instalar nas proximidades do Salto, um aparelha- 
mento completo para iluminação elétrica, com um poderoso foco que 
seria vista pela cidade toda, ainda iluminada a querosene. 

O contrato entre a Câmara e Frick & Zanotta foi assinado a 22 
de dezembro de 1885, mas naüa se resolveu a respeito da ilumha.ção 
elétrica. 

Luiz de Q u m z  decide viajar, mas volta cada vez mais decidido 
a obter a canoessão da Câmara Municipal de Piracicaba. 

Ao mesmo tempo não descuida de outros problemas d~a, cidade 
que ele considera importantes. Um deles é a arborização da  cidade. 
Faz diversas dotq6es de árvores ornamentais e, desde 1888, o Largo 
São Benedito está arborizado à custa dele, com suas plantas e seu 
jardineiro. É: impassível a um homem mmo ele viver alheio à políticia. 
Pertencendo ao partido republicano, ei-10 a fazer parte do primeiro 
governo da Cidade, após a proclamação da República, empossado no 
dia 17 de novembro de 1889. Com Manoel de Mores Barros a Paulo 
Pinto de Almeida. Os dias que se seguiram foram de entusiasmo, tendo 
os camaristas aderido ao novo governo mediante ofício ao Governo 
Provisório do Estado de São Paulo. A 19 de novembro o Governo Fe- 
deral nomeia Prudente José de Moraes Barros, Governador provisório 
de São Paulo. 

Luiz de Queiroz não se interessa por cargos públicos. Dissolvida 
a Câmara, nomeados os membros do Conselho da Intendência, não 
há mais prefeitos e sim intendentes. Embora se mantenha republicano 
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convicto, presere voltar aos seus ideais de progresso e desenvolvimen- 
to de Piradcaba. 

A 20 de janeiro de 1890 dirige-se ao Conselho da Intendência. 
para propor novamente um contrato de iluminação elétrica na cidade. 
Seu requerimento, enviado a Comissão de Obras Públicas, provocou 
a resolução de se abrir concorrência pelo prazo de trinta dias para 
os trabalhos de instalação elétrica na cidade (edita1 datado de 31 de 
janeiro) . 

Como não aparecessem outros interessados, o Conselho da Inkn- 
dência decidiu estudar a proposta de Luiz de Queiroz, indicando em 
sessão de 1.O de maio w drs. Paulo Pinto e Manwl de M o r w  B a m  
para se entenderem com Luiz de Queiroz sobre as bases do contrato, 
que finalmente será apresentado a 25 de maio de 1890. 

O contrato, que abrange tanto a iluminação pública como a par- 
ticular, é um conjunto de quarenta e oito cláusulas e seus parágrafos. 
Duração de trinta e cinco anos. Foi aprovado a 22 de junho de 1890., 
vigorando até 6 de setembro de 1928. 

Dedica-se agora, com afinco, a encomendar, com urgência, o ma- 
terial moessário para o cumprimento do contrato, encarregando 
Arthur Sterry, como seu procurador, nos entendimentos necessários 
com a Intendência. Importa dos Estados Unidos duas turbinas de 
250 cavalos de força e três dínamos. Mas a 30 de outubro de 1892 o 
material importado estava retido nas docas de Santos, e Luiz de Quei- 
roz foi obrigado a pedir prorrogação do prazo para inauguração da 
iluminação elétrica. Concedida a prorrogação, a 2 de agosto foram 
feitas as primeiras experiências de luz elétrica na  cidade. Foram 
iluminadas .os Largos da Matriz e do Teatro, o Jardim Público e partes 
das ruas Prudente de Moraes, São José, Alferes José Caetano, Direita 
(atual Moraes Barros), Comércio (atual Governador Pedro de Toledo) , 
da Glória (atual Benjamin Constant), 13 de Maio e Santo Antonio. 

Mas, para tal resultado tinha sido necessário que o Gov~enio do 
Estado tomasse enérgicas medidas junto a Alfândega de Santos. 

Em setembro, após novas experiências, a iluminação da cidade 
era uma realidade. A 6 de setembro de 1893 foi inaugurada oficial- 
mente, embora o material importado tivesse sido insuficiente para 
todo o perímetro urbano: apenas 120 lâmpadas de 32 velas, das 235 
que cotmtavam do contrato. 

A "Gazeta de Piracicaba" faz os maiores elogios a Luiz de 
Queiroz que tinha comprado todos os utensílios da ''melhor compa- 
nhia hoje conhecida - a Thompsan Houston, hoje associada à não 
menos poderosa e autorizada Edison . . . " 

No dia seguinte é feita a Luiz de Queiroz uma manifestação po- 
pular que, partindo do Jardim Público, com duas bandas de música, 
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foi ao Hot,el Central, onde se encontrava o grande benemérito, sendo 
saudado por diversos oradores. 

A execução do contrato, os problemas com as moleques que 
atiravam pedras nas lâmpadas, a promessa de instalação de fogões 
elétricos, a futura instalação de luz elétrica domiciliar e outros pro- 
blemas que podem fazer parte do folclore de Piracicaba, não cabem 
neste pequeno esbqo da vida de um grande vulto da HistGria de 
Piracicaba, mas podem constituir um belo capítulo dessa História. 

A ESCOLA DE AGRICULTURA. 

O ideal de Luiz de Queiroz não era, de fato, nem sua indústria, 
nem a instalação de luz elétrica em Piracicaba, mas a sua Escola 
Agrícola. 

No mesmo ano da instalação da nova iluminação (1893) Luiz 
de Queiroz entra com todo o equipamento, maquinismo, tinturaria, 
teares, caldeiraria da Fábrica de Tecidos Santa Francisca, formando 
um capital de 1.385:000$, numa sociedade com a Companhia de Cul- 
tura de Tecidos de Algodão S.A. com sede no Rio de Janeiro. Desfa- 
zendese dese trabalho, vai se entregar, de corpo e alma, a seu velho 
ideal, uma Escola de Agronomia, antiga ambição que lhe surgira 
ainda nos tempos em que vivia na Europa. 

Em 1888, tornando a Europa fora até Marrocos para conhecer 
hortos eescolas agrícolas, e, de regresso ao Brasil, percorre outros 
municípios, procurando o lugar ideal para a escola que tinha em 
mente. Nenhum outro lhe pareceu mais adequado do que a Fazenda 
São João da Montanha, entre os rios Piracicamirim e Piracicaba. 

Segundo os auto6 civeis de demarcação amigável entre as fazen- 
das Monte Alegre e São João da Montanha (Cartório do 1.O Ofício 
de Piracicaba) em 1883, dos títulos apresentados consta que Fran- 
cisco Ferraz de Carvalho vendeu em 1825 a Dr. José da Costa Car- 
valho "uma sorte de terras", tendo duzentas braças de frente com 
setecentas e cinqüenta de fundo. Essas terras tinham pertencido a 
Mmml de Barros Ferraz, que as dera em dote a uma de suas filhas em 
1819. Um ano antes tinha sido feita uma convenção entre o vigário 
Manuel Joaquim do Amara1 Gurgel, proprietário da Fazenda Olimpo 
e diversas possuidores de terras lirnitrofes, na margem do rio Pira- 
cicaba, dentro da sesmaria do Sargento-Mor Carlos Bartholomeu de 
Arruda. A Fazenda Mmte Olimpo fazia parte da Fazenda Monte Ale- 
gre. As duas e a Fazenda São João da Montanha pertenciam à ses- 
maria de Carlos Bartholomeu de Arruda, que se estendia. pelo rossio 
da Vila Nova da Constituição e que tantos problemas criaram a mo- 
rad0be.s e autoridades. 
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Não tendo obtido apoio entre fazendeiros e autoridades de m a -  
cicaba para pôr em prática. seu ideal, Luiz de Queircn viaja para, os 
Estados Unidos em 1891, não, porém, sem antes se entender seria- 
mente com membros de sua família. 

Como de hábito tem vários procuradores p r a  cuidar de seus 
neg6ci,os. O inglês Sterry cuidava dos assunto6 relacionados com o 
contrato para a instalação de luz elétrica na cidade. Para diversas 
cobranças são credenciados Antero Delboux e Frederico Rheingantz. 
Algum deles devem cuidar de seus interesses também em M i m  Ge- 
rais e no Paraná. Para tratar de um assunto muita especial, Luiz de 
Queiroz passa procuração para Antonio Teixeira Mendes. A p -  
nado pelo assunto, Luiz de Queiroz escreve aos amigos de Piracicaba. 
A "Gazeta de Piracicaba" de 2 de agosto de 1891 publica trecho de 
uma carta: 

"Fiz proposta a um professor de uma academia daqui que 
aceitou o lugar, será uma excelente aquisição para a Escola 
Agrícola de Piracicaba". 

A 28 de fevereiro de 1891, foi adquirida a Fazenda Sáo João da 
Mmt,anha por Antonio Teixeira Mendes. 

Sobre essa compra e futura doação ao Estado encontra-se no 
Cartório de 1.O Ofício de Piracicaba uma interessante declarqão de 
Antonio Teixeira Mendes. Dela transcrevemos um trecho, omitindo, 
porém, as normas comuns a esse tipo de documento. Assinado pelo 
tabelião Francisco França, pelas testemunhas Vicente Montera e Ma- 
noel J. França, o documento tem a data de 1.O de dezembro de 1892: 

" . . . por elle outorgante foi dito que por esta escritura declarava 
que arrematou em hasta pública o sítio denominado São João da 
Montanha situado no município e mmarca de Piracimba por conta 
e ordem de uma mmissk composta das seguintes pessoas: Luiz Vi- 
cmte de Souza Queiroz, Baronesa de Limeira, Dr. J o h  de Paula 
Souza, Dr. Paulo de Souza Queiroz, Dr. Carlos Pais de Barros, A. 
Francisco de Aguiar QuRiroz, Theobaldo de Souza Queiroz, José de 
Souza Queiroz e de Domingos Corrêa de Moraes, afim de no refwido 
sitio criar-se uma escola agronômica. Não se tendo levado a efeito a 
criação da escola piara a qual concorrerão com donativos as p- 
acima referidas, declarando mais para os effeitos legais que o sítio 
fora comprado para a referida escola e não para si, de sorte que 06 
iLniws proprietários do sítio são as pessoas referidas, portanto as 
únicos que podem transferir o sítio. Disse mais o outorgante que faz 
assa declaração para ser lavrada em São Paulo a escritura de doação 
ao Governo do Estado de S. Paulo, sendo ella assignada pelos rapec- 
tivos proprietários". 

Analisando alguns documentos encontramos: 
1.O) Luiz de Queiroz arremata, por procuração passada a Antonio 
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Teixeira Mendes, a Fazenda São João da Montanha (18-01-1891) por 
40:550$000) cf. Guerrini, História de Piracicaba em Quadrinhos, 
11, p. 192). 

2.O) Lei n.O 21, de 1.' de maio de 1891 autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a criar uma Esoola Agrícolla e estabelecer nos 
lugares mais apropriados dez estações subordinadas a esta Escola. 

3.O) Decreto n.O 130 de 17 de novembro de 1892, pelo quai o Pnesi- 
dente do Estado, Dr. &rnardino de Campos, aceita a dcqáo  feita 
por Luiz de Queiroz, da Fazenda São João da Montanha, com todas 
as benfeitorias ''papa nela ser levada a efeito a idéia do estabe1,eci- 
mento de uma escola agrícola ou instituto para educação profissional 
dos que se dedicam a lavoura." 

4.O) Declaração de Antonio Teixera Mendes, datada de 1.O de 
dezembro de 1892, de que a aquisição da Fazenda São João da Mon- 
tanha com todas as benfeitorias foi feita com dinheiro arrecadado en- 
tre os membros de uma comissão para o Governo do Estado de São 
Paulo nela instalar uma Escola Agrícola, o que não aconteceu irne- 
dialamente. 

13 visível o sentido desta declaração, necessária para fazer parte 
do processo de doaçh, visto que, adquirida por procuração, não teriia 
,z assinatura de todos os contribuintes. 

Um editorial do "Commercio de São Paulo" com data. de 20 de 
abrii de 1893, acha um erro a instalação de uma Escola Agrícola em 
Piracicaba, "considerada centro produtor de baixo índice, sugerindo 
a própria Capital ou Ribeirão Preto, município agrícola por excelên- 
cia". Artigo rebatido energicamente pela "Gazeta de Piracic1aba". 

A essa altura, Luiz de Queiroz já tinha pago, na Inglaterra, por 
um projeto de uma Escola Agrícola e Fazenda Modelo, a quantia de 
300 libras. Dos Estados Unidos vieram dois arquitetos e um professor 
d'e Agricultura. Com duzentos operários, Luiz de Queira inicia a cons- 
trução da sua Escola e para melhor fiscializar as obras, deixa sua bela 
residência da cidade e muda-se, com sua fiel esposa D. Hermelinda 
Ottoni de Queiroz, para a rústica sede da fazenda. 

O Congresso de São Paulo, isto é, a Assembléia Legislativa, só 
aprovou a decisão do Governo do Estado aceitando a doação, a 28 d~e 
agosto de 1893, sendo nomeado Diretor da  Fazenda São João da  Mon- 
tanha, o engenheiro Dr. Leão Morrimont, cujos projetos foram apro- 
vados. A primeira verba para o custeio da Fazenda, incluida na  Lei 
Orçamentária do Estado, data de 4 de dezembro de 1893. 

Feito o inventário da Fazenda, pelo Diretor, este declara em seu 
Relatório ter encontrado nela "uma certa penúria". 

Luiz de Queiroz, smbma satisfeito por ver seu sonho realizado, 
em parte, pois muito faltava para a sua sonhada Escola, viu-se em 
sérias dificuldades financeiras. O contrato com a Câmara Municipal 
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estava-lhe dando prejuizos em virtude das complicações com a Alfân- 
dega de Santos, as quais atrasaram no comprimento das cláusulas 
contratuais. 

Necessitando de novos recursos para a continuação dos trabalhos 
de instalação da luz elétrica, solicitou o aval da Câmara para um 
empr6stimo junto ao Banco do Brasil, de 250:000$, mas foi-lhe negado. 
Após prolongadas discussõe, com parecer contrário da Comissão de 
Finanças, a Câmara concedeu a fiança, e ele conseguiu o empréstimo, 
pdendo continuar as obras (3-1896). 

As obras da Escola Agrícola já estavam atraindo visitantes que o 
Diretor levava a percorrer a Fazenda. Uma pequena lavoura de feijão, 
milho, algodão. E um campo de experiências. Tudo assinalado em um 
mapa da Fazenda São João da Montanha de 1894. 

Em abril de 1895, a Secretara da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas envia ofício à Diretoria da Fazenda São João da Montanha, 
aprovando a instituição do "Fundo de Socorros" destinado aos ope- 
rárias da Fazenda, comtituido pelas multas impostas aos membros 
trabalhadores. 

Após tantos anos de luta por uma Escola de Agricultura, defendida 
por Bernardino de Campos em sua mensagem ao Congresso (17-1 1- 
1892) lembrando a Lei n.O 21 de 11-05-1892, a Escda ainda não tinha 
sido criada. 

Luiz de Queiroz, aborrecido com os problemas da iluminação 
pública e com a morosidade da irsalação da Escola Agrícola, vende 
seus bens em Piracicaba, m o s  a Empresa Elétrica, e muda-se p m  
o ParanA, onde irá formar uma nova fazenda. 

A 22 de junho de 1895 é enviado ao Congresso do Estado um pro- 
jeto de lei criando uma Escola Técnico-prática de Agricultura em 
Piracicaba, assinado por Arthur Prado, Elpídio Gomes e Rafael de 
Campos. O decreto estadual n.O 312 de 23 de setembro de 189Y abriu 
um crédito especial de 100:000$ para início das obras necessárias a 
instalação da Escola Prática de Agricultura, na  Fazenda São João 
da Montanha. No mesmo ano o decreto estadual n . O  323 abre um 
cirédito especial de 56:060$122 paxa continuação das obras da insta- 
l q ã o  da Escola. 

São alguns anos d~e euforia para Piracicaba, pois não apenas a 
perspectiva de uma Escola Agrícola irá concorrer para Piracicaba 
tornar-se a futura Atenas Paulista da  primeira década do século XX. 

No prédio da  Câmara Municipal, em 1895, instalou-se uma Bi- 
bliot.eca. Em 1894, tinha sido fundada a Sociedade Propagadora da 
Instrução de Piracicaba, cujo prédio será a sede da futura Escola 
Complementar instalada em 1897, e, ainda se funda o primeiro Grupo 
Escolar, que será o atual Grupo "Rio Branco". 
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No comêço de fevereiro de 1896 prepara-se a cidade para receber 
a visita do presidente do Estado de São Paulo, dr. Benardino de Cam- 
pos, para o lançamento da  pedra fundamental da Escola Agrícola. 

Tudo isso numa cidade sem a infra-estrutura necessária, pois em 
março desse ano a Câmara pretendia oferecer ao Governo do Estado 
200:000$ para o estabelecimento de uma rede de esgoto. No mês de 
junho, o dr. Paulo de Moraes Barros apresenta a ecMlidade uma 
indicação para se requisitar do Governo do Estado quinhentas mudas 
de eucaliptus para ser plantadas como um meio de saneamento. 

Entretanto, é só no dia 29 de março de 1896 que uma comissão 
de vereadores - Joaquim André Sampaio, Antonio Morato de Carvalho 
e José Gomes Marques - pela "Gazeta de Piracicaba" convidará o 
povo da cidade para receber o presidente do Estado que viajará espe- 
cialmente para o lançamento da pedra fundamental da  Escola. 

No dia 31 chega o presidente e a 1.O de abril é realizada a festiva 
cerimônia. Sete anos após o início das obras por Luiz de Queiroz no 
lugar onde ele próprio faria as primeiras experiências. 

De São Paulo chegam telegramas de congratulações. De Cesário 
Motta Jr. ao dr. Moraes Barros, lembrando que em 1878 ele próprio 
apresentara a Assembléia Provincial projeto para a criação de um 
estabelecimento desse tipo, mas que o mesmo não passou da segunda 
discussão. Do dr. Antonio de Moraes Barros, deputado estadual, a 
Gazeta de Piracicaba "anunciando que o Congresso votara a criação 
de uma escola agronômica" (27-08-1896). 

No dia 1.O de setembro, Alvaro de Carvalho, secretário de Agri- 
cultura, chega a Piracicaba para inspecionar as obras e em abril do 
ano seguinte, a "Gazeta" noticia que o então diretor da Escola agm- 
nômica, Dr. Uchôa Cavalcanti, preferia ficar em Piracicaba, t.endo 
recusado sua nomeação para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 

Luiz de Queiroz não tomou parte nos últimos acontecimentos, 
amargurado com o pouco caso do Estado, pois, a 30 de abril de 1898, 
o "Correio Paulistano" noticiava que o "Secretário de Agricultura 
mandou sustar, até segunda ordem, a concorrência para as obras da 
Escola Prática de Agricultura de Piracicaba". 

Não dando o resultado esperado, a incorporação da Fábrica de 
Tecidos Santa Francisca a firma do Rio de Janeiro, passa, ela, as 
mãos de Manoel Buarque de Macedo. Na realidade, foi um tremendo 
golpe financeiro, pois o estabfelecimento passaria para o Banco do 
Brasil, num montant de 1.142:000$000. 

Com apenas 49 anos de uma vida vivida intensamente em busca 
de um ideal, Luiz Viemte de Souza Queiroz morre em São Paulo no 

c,- - 



92 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

dia 11 de junho de 1898, sem ver a sua Escola de Agricultura. Ao 
contrário, abatido por saber que o presidente do Estado, Francisco 
de Assis P. Gomide, por motivo de economia dispensou o Diretor, 
paralisando as obras, tristíssimo por ver que a doação da Fazenda 
São João da h'lcntanha ao Governo ia caducar se não se tratasse, 
imediatamente, do seu funcionamento como Escola. 

Seria fastidioso enumerar as homenagens prestadas pelo povo 
piracicabano a memória desse grande paulista que, sem ser p h c i -  
cabano, seria o maior talvez de Piracicaba. Inúmeras foram as provas 
de apreço reoebidas por D. Hermelinda Ottoni de Queiroz, que o 
acompanhou sempre, incentivando-o, sem nunca se sentir sacrificada. 
Emociol~ant~e a sessão fúnebre realizada no Teatro Santo Estevão 
pelos amigos de Luiz de Queiroz. 

A 14 de janeiro de 1900, o Governo do Estado autorizou a Pnten- 
dência Municipal a fazer os serviços e obras da adaptaçãio dos &i- 
cios da  Fazenda para a mais breve instalação da Escola Agrícola. 
Tais obras foram orçadas em 26:000$000. 

Para não caducar a doação da Fazenda São João da Montanha, 
foi alugada uma casa na  cidade, em janeiro de 1901, para nela fun- 
cionar a Escola. Para a inauguração veio a Piracicaba o Secretário 
de Agricultura, Dr. Cândido Rodrigues, que conseguiu do presidente 
do Estado, Francisco de Paula Rodrigues Alves, pelo decreto de n.O 
882 de 18 de março de 1901, que se desse ao estabelecimento o nome 
de Escola Prática de Agricultura Luiz de Queiroz. A 29 de dezembro 
de 1900 tinha sido aprovado o primeiro Regulamento da  Escola Agrí- 
cola Prática de Piracicaba. A 3 de junho foi festivamente inaugurada 
pelo Secretário de Agricultura, Carlos Botelho, com a presença de 
Jorge Tibiriçá e Prudente de Moraes Barros. 

A testa da Empresa Elétrica ficou D. Hermelinda Ottoni de 
Queiroz, fiel companheira do ilustre benemérito. Também ficou ela 
com os inúmeros encargos próprios a tais empreendimentos, lutando 
para evitar as multas por deficiência do serviço. Procurou, por todas 
as Iormas, cumprir o contrato que a prendia a Intendência até 1928. 
Contrariando a cláusula pela qual a empresa reverteria a Prefeitura, 
D. Hermelinda conseguiu transferir a empresa a firma Ignarra & 
Cia (1903). 

Na antiga Fábrica de Tecidos Santa Prancisca, a 26 de maio de 
1901, foi inaugurada uma escola com cursos diurno e noturno para 
filhos de operários e interessados, a qual foi dado o nome de LUIZ 
DE QUEIROZ. 

O século XX será o século de glória da Escola Prática de Agri- 
cultura Lub de Queiroz, hoje a ESCOLA SUPERIOR DE AGRICUL- 
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TURA LUIZ DE QUEIROZ, de renome internacional, digna obra dle 
seu inesquecível fundador. 

Não traçamos nestas, o perfil humano de LUIZ DE QUEIROZ, 
mas apenas cuidamo8 de alguns aspectos de sua vida, mais ligados 
a História de Piracicaba, especialmente a Escola Superior de Agri- 
cultura que tem o seu nome. 

Há várias obras que se referem com mais detalhes a sua vida. 
Parece-me que o seu lado humano foi mais lembrado com carinho 
em Edmar Kiehl e Edith Natividade. Quanto a Escola Agrícola Luiz 
de Queiroz, há muitos dados nos artigos de Vitti e de Guerrini e no 
belo livro de Mario Sampaio Fwraz, PIRACICABA E SUA ESCOLA 
AGRÍCOLA, e, naturalmente, nos papéis dos Cartórios e maços de 
correspondência que se encontram no Arquivo do Estado. Sem contar, 
tudo quanto se tem escrito nas modernas pesquisas de nossos agrô- 
nomos e engenheiros agrônomos. 



D. FREI VITAL 

MOZSÉS GICOVATE 

Antonio Juniolr, filho primogênito do casal Antônio Gonçalves 
de Oliveira e de D. A n W a  Albina de Albuquerque, veio a ser, mais 
tarde, o grande bispo de Olinda, sob o nome de D. Frei Viltal Maria 
Gonçalves de Oliveira, ou simplesmente Frei Vital. 

Nasceu Antonio Junior na casa do sítio Jaqueira, tendo sido bati- 
zado a 2 de janeiro de 1846. 

Inteligente e estudioso, caráter bem formado - o que evidenciou 
por mais de uma vez - depois de frequentar as aulas do Pe. Generoso 
Bandeira, em També, foi enviado ao Recife, no Colégio de Benfica 
dirigido por sacerdotes, o mais afamado então. Comportamento exem- 
plar, inteligência robusta, na  opinião de todos. Primeira comunhão 
aos 9 ou 10 anos. 

Antônio sentiu-se atraido pela vida apwtólica. "Durante os sem 
estudos", escreveu Manuel dos Reis, "Antonio ouviu claramente uma 
voz do céu, o chamado de Deus, convidando-o ao mistério do altar". 
Busoou Frei Caetano de Messina e lhe exp6s ca seus desejos e sua 
resolução. O prudente missionário não lhe ocultou a severidade da 
Regra, o rigor das penitências e dos sacrifícios por ela impostas. Fez- 
lhe ver a delicadeza de sua constituição e as comodidades a que estava 
acostumado. Além do mais, os capuchinhos não possuiam aqui um 
noviciado. Seria preciso ir a Europa, com diversidade de língua, cos- 
tumes e clima que aumentavam os obstáculos. Nada o demoveu do 
seu intento. Indagou a Frei Caetano como era possível. Deveria h- 
gresar no seminário de Olinda e posteriormente transferirse para 
o seminário de S .  Sulpice, na França, onde se encontram muitos 
brasileiros. 

O Seminário de Olinda foi fiuldado pelo bispo D. José de Azevado 
Çoutinho, em 1800 e celebrizou-se pelos sacerdotes e bispos, mas tam- 
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bém pelos preclaros seculares. O melhor do Brasil, escreve um visi- 
tante, em 1808, pela eduoação liberal e científica. Fd neste seminário 
que ingressou ao sair do Colégio Benfica, e aí permaneceu por tres 
anos. Escoado um ano manifestou ao Exmo. Sr. Bispo D. João de Per- 
dlgão o desejo de receber a batina, no que foi atendido, com grande 
alvoroço de seus colegas. Realizou-se a cerimônia, de forma discreta, 
no dia 16 de dezembro de 1860, na capela do bispado. Seguira, assim, 
a sua vocação. Iniciou o estudo de filosofia e dois anos mais tarde o 
de teologia. Em breve seguia para a Europa. Destino, Seminário de S. 
Sulpice. 

Assim chamado por causa da Igreja que lhe servia de Capela. 
Foi fundado pelo Ven. Ilier, em Paris, no ano de 1642, de justo renome 
no mundo católico. 

Antônio embarcou no dia 1.O de outubro de 1862, e chegou a Paris 
no dia 21 do mesmo mês. Contava então 18 anos de idade, tendo nas- 
cido em 1844. Estrito cumpridor de seu dever e da disciplina. Decidido 
atingir a sua meta, o que lhe dava firme coragem. Apresentou-se ao 
P. Provincial dos Capuchinhos, Frei Lourenço. Ouvido com atenção, 
não aprovou, no entanto plenamente a sua decisão, face a inúmeras 
dificuldades. Primeiro, ficaria longe de sua família,depois a grande 
diferença de clima e a sua compleição franzina. Com tal ardor rebateu 
ponto por ponto, que o P. Provincial, vencido, permitiu a sua entrada 
no noviciado. 

Não foram poucos os sacrifícios e muitos os sofrimentos durante 
o noviciado, a profissão e os estudos sacerdotais. Aos 8 de dezembro 
de 1867, recebia o diaconato. Aos 6 de junho seguinte o diaconato e, 
dois meses mais tarde, no dia 2 de agosto de 1868, pelo Exrno. Sr. D. 
Despréz, na Igreja Imaculada Conceição de Matabieau lhe era con 
ferido o presbita-ato. Apenas sacerdote, os superiores o enviaram para 
o Brasil (S. Paulo) para ensinar no seminário e fortalecer sua saúde. 

De volta a S. Paulo, obteve licença para visitar a família em 
També. Ficou preso ao leito devido à extrema fraqueza e a viagem por 
dois meses. Escreveu carta ao superior do Seminário de S. Paulo, Pe. 
Eugênio de Rumilly expondo o ocorrido. Foi autorizado a demorar 
mais tempo. 

Dada a melhora retornou ao Recife. A 12 de fevereiro embarcou 
c6m destino ao Rio de Janeiro. Sentindo-se mal em Maceió viu-se 
obrigado a interromper a viagem. Ficou hospedado na casa do vigário 
Cênego Duarte, à espera de navio. A 3 de abril de 1869 chega a S. 
Paulo, impressionando pelo seu estado, aos religiosos. Parecia uma 
sombra. A paz de espinto e o cuidado de seus irmãos permitiram-ihe, 
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em breve, iniciar as suas aulas e preparar-se para a pregação. Passou 
D. Frei Vital parte do ano de 1869-70 em Itii. Poude pregar no Colégio 
das Irmãs de S. José naquela cidade. No entanto, não esquecia a Fran- 
ça e os companheiros. Demonstra-o a abundante correspondência e 
também interessante. 

Como professor era D. Vital claro, comunicativo, senhor da ma- 
téria que lecionava. Como pregador, se bem que com voz um pouco 
fraca, gostavam de ouvi-lo, conhecedor profundo que era da alma 
humana. Sabia penetrar os corações e como vê-los. Grande conhece- 
dor da história eclesiástica e civil. 

Em S. Paulo passou D. Frei Vital os três anos mais tranqüilos 
de sua vida. Pelos fins de maio de 1871 recebeu carta do Ministro do 
Império, anunciando-lhe tê-lo designado para ocupar o bispado de 
Olinda. Quem teria lembrado o seu nome? 

Demorando a confirmação, escreveu a S. S. Papa Pio IX, solici- 
tando inclusive que o liberasse de tal responsabilidade. A resposta do 
Santo Padre evidencia efeito contrário. Frei Vital preparou-se para 
receber a plenitude do Sacerdócio. 

Foi bispo sagrante D. Pedro Maria de Laaerda, bispo do Rio de 
Janeiro, presente o Governador da  Província e demais autoridades 
civis e militares a tão bela e imponente cerimônia. 

No largo da Catedral estava postado um batalhão da Guarda Na- 
cional e no Colégio um parque de artilharia que, antes e depois da  
cerimônia, deu as salvas de estilo. 

A tarde foi servido um lauto jantar e à noite uma banda de mú- 
sica foi tocar em frente ao Seminário, enquanto se iluminavam todas 
as igrejas e o Seminário. 

Não contava ainda 28 anos quando Frei Vital foi elevado à su- 
blime dignidade episcopal. No dia de sua sagração escreveu a Primeira 
Carta Pastoral, plena de bondade e de caridade. Afirma no seu finai: 
- "Quando ainda devessemos usar da autoridade, jamais o faremos 
sem primeiro ter esgotado todos os recursos da caridade". 

A 22 de maio chegava a Recife, tendo antes de viajar visitado 
S. M . D . Pedro 11, o dr. João Alfredo e o seu sagrante D. Pedro Maria 
de Lacerda. A 24 aportou em Olinda em dia claro e sol resplandes- 
cente. 

Na Catedral, após a leitura da Bula de nomeação e a cerimônia 
de posse, foi entoado um Te Deum em ação de graças. A impressão 
deixada pela oração de D. Vital foi ótima, pela forma literária e pelo 
grande amor que mostrava a todos os ouvintes. Um dia de paz, con- 
córdia e alegria. 

Entre os primeiros atos, determinava que nos seus aposentos 
fossem dispensados os colchões, contentando-se com uma simples es- 
teira. Dormia poucas horas. Usava um cilício e um cinto de ferro e, 
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quando não doente, obedecia o mais estritamente possível, a Santa 
Regra Capuchinha. Dispensou os escravos postos a sua disposição, 
dizendo que diante de Deus somos todos irmãos. A s  portas do seu 
palácio estavam sempre abertas, de par em par, a tccios que o pro- 
curavam. A qualquer hora recebia os padres vindos de longe, dando o 
necessário expediente. Dos mesmos exigia, porém, obediência irrestrita 
em se tratando da boa ordem e observância das leis divinas. 

Seu primeiro cuidado foi o Seminário. Olinda possuia apenas 
Seminário Maior. Fez algumas reformas. Dotou-os de lentes sábios, 
seguros na fé e de moral inatacável. Ia frequentemente ao Seminário. 
Assistia aos exames. Fundou o Seminário Menor. 

Mantinha a maçonaria naquele tempo um órgão oficial "A Ver- 
dade" combatido então pelo "Católico", publicado pelos jesuitas e 
cujas oficinas foram empasteladas em maio de 1873. Para prosseguir 
na luta, Frei D. Vital deu vida ao jornal "A União", redigido pelo Dr. 
José Loriano, o qual desempenhou importante papel na célebre "ques 
tão religiosa". Fundou a Associação Brasileira Ortodoxa. Frei Vital foi 
o pioneiro da Ação Católica. 

O povo o seguia. Grande multidão afluia ao templo para lhe ouvir 
a palavra eloqüente e singela que lhe fluia dos lábios. O clero mos- 
trava-se digno de tal chefe. Preso, desterrado, sacrificado material- 
mente, foi ardoroso, inabalável na peleja. O clero de Olinda escreveu 
uma grande e gloriosa página nos anais da Igreja Brasileira. 

No Brasil, mais do que em outro País, soube a maçonaria dis- 
farçar-se sob a máscara da instrução e beneficência, participando e 
mesmo auxiliando as festas religiosas. Dessa forma, insinuava-se mes- 
mo no seio do clero. 

A 2 de março de 1872 as lojas maçônicas levaram a efeito uma 
importante festa em honra do seu chefe, Visconde do Rio Branco, 
Presidente do Ministério e autor da famosa lei do Ventre-Livre. 

Entre os oradores mais ardorosos acha-se um saoerdote, o Pe. 
Almeida Martins, que proferiu discurso em perfeito estilo maçônico, 
publicado pela imprensa e difundido por todo o Brasil. 

D. Pedro Maria de Lacerda, bispo do Rio de Janeiro, chamou o 
referido padre e lembrando-lhe as penas canônicas, o aconselhava a 
retratar-se. Tudo em vão. Viu-se o bispo constrangido a suspendê-lo 
das ordens. Ofenderam-se as lojas maçônicas e em sessão de 16 de 
abril resolveram a ofensiva, exortando todas as lojas dissidentes a 
se unirem, formando uma frente única. 
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Surgiram novos jornais: "A Família", no Rio de Janeiro; "O 
Correio Paulistano", em São Paulo; "O Maçon", no Rio Grande do Sul; 
"A Luz", no Rio Grande do Norte; "O Lábaro", em Alagoas; "A 
Família Universal" e "A Verdade'' no Recife. 

D. Vital reagiu a seu modo, proibindo a celebração da Santa 
Missa pelo aniversário de uma Loja e pela morte de um maçon impe- 
nitente. 

A situação se agravava. Nos dias 22-26 de outubro, "A Verdade" 
publicou uma série de artigos contra a Virgindade e a Maternidade 
da S. S. Virgem, contra S .  S. Eucaristia e S. S. Trindade, etc. 

O Bispo, porém, sabia que aquilo não acabaria assim; iniciada 
a luta teria de levá-la até o fim; não era homem para se deter' no 
meio do caminho. . . 

Aos 21 de novembro publicava uma carta pastoral em defesa dos 
privilégios de S. S. Virgem e ordenava a realização em todas as igre- 
jas de solenes desagravos, advertindo igualmente aos fiéis dos grandes 
perigos que os ameaçavam. 

Frei D. Vital conhecia perfeitamente os padres m q m .  Chamou- 
os um a um, com tanta emoção e eloqüência, que acabou por conven- 
cê-los do grande erro em que se achavam, exceto dois, renunciaram 
a seita. 

Não esmoreceu D, Vital. Enviou um terceiro Aviso concedendo 
4 dias como prazo para resposta, sob pena de desobediência fonnal 
e que no cumprimento de seu dever os puniria rigirosamente. Isto 
no referente a Irmandade Sto. Antonio que, fora do prazo, enviou 
resposta escarnecedora. Daí o Interdito à parte espiritual sobra as 
Capelas da Irmandade Sto. Antonio e do Espírito Santo. Estava a 
luta aberta. Duas forças poderosas. 

Afirma D. Antônio Macedo Costa que uma chuva de adesões che- 
gava a D. Vital. Isto, porém, não bastava. Faltava a aprovação do 
Governo, de todo impossível, pois, sendo ele maçon e obstinado de- 
fensor da seita. 

Houve recurso. Seria nulo por não preencher as condições legais. 
Mesmo assim deliberou-se. O Conselheiro João Alfredo enviou carta 
a D. Frei Vital, conjurando-o a recuar e deixar os maçons em paz. 

Respondeu D. Frei Vital em carta datada do Recife, a 27 de feve- 
reiro de 1873 em que mostrava energia e firmeza apesar de sua doçura. 

D. Frei Vital agia com a maior calma e prudência, sem deixar 
de insistir nas suas exortações as Irmandades e de castigar os rebe- 
1ados.No mês de maio (1873) vendo inúteis as exortações e reclama- 
ções, suspendeu o Rvemo. Deão Farias, ardoroso político e muito 
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benquisto no seio da maçonaria. A reação maçônica foi de uma vio- 
lência inauldita. Invadiram o Colégio dos Jesuitas, quebraram, profa- 
naram e saquearam sem o menor respeito ao ser humano. Arrasaram 
a tipografia do jornal "O Cattrlico" e empastelaram o jornal "A União". 
Finalmente, o Presidente Lucena lembrou-se que cabia ao governo 
manter a ordem. 

Recebeu o Bispo proposta para fazer um passeio pelo estrangeiro 
assegurando-lhe que sua Magestade, o Imperador sentir-se-ia suma- 
mente feliz em custear as despesas de viagem. D. Vital considerou a 
proposta ultrajante e recusou-a. 

Após muita hesitação assinou o Imperador a 12 de junho o 
Aviso pelo qual intimava o Bispo a levantar o interdito lançado so- 
bre a Irmandade da Matriz de Sto. Antonio, dentro de um mês, sob 
pena de se ver processado. 

Em longa carta de 30 páginas, aos 6 de julho, em resposta ao 
Aviso, D. Vital mostra convencido de seu direito e do erro em que 
laborava o Governo. 

S, Magestade D. Pedro 11, ao mesmo tempo em que mandava 
processar o Bispo enviava o Barão de Penedo, recorrer junto do Sumo 
Pontífice. 

Denunciado o Bispo, teria ele 15 dias para responder à denuncia 
- isto a 11 de novembro - resposta 21 do mesmo mês - dizendo 
que o Santo Padre além de lhe aprovar os atos conferiu-lhe plenos 
poderes de ação. 

Frei D. Vital seria preso no dia 1.O de janeiro de 1874, conforme 
sua previsão. Alegou o Bispo imunidades eclesiásticas. Só obedeceria 
sob coação. Era seu desejo ir pararnentado - mitra e báculo - até a 
prisão. Em presença do Juiz, da força e do6 padres leu seu protesto 
contra a violência, da imunidade eclesiástica. 

O Bispo foi alvo de inúmeras manifestações de simpatia, em tcdo 
o trajet.0 para o Rio, onde chegou aos 13 de janeiro, peias 23 horas, 
tendo,o governo, tomado todas as precauções pelo sigilo de sua che- 
gada. 

O Barão de Penedo chegou a Roma em outubro de 1873. Apre- 
senta suas credenciais e é recebido pelo Cardeal Antonelli. Solicitou 
audiência a S. Santidade Papa Pio IX, a fim de dar cumprimento à 
sua missão. 

Sob falsas promessas foi expedida a Carta do Cardeal Antonelli, 
datada de 18 de dezembro de 1873. Nela, tecendo louvor ao zelo do 
Bispo, brandamente lhe censura a pressa em executar o Breve do 
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Papa; ordena levantar os Interditos etc. D. Vital ao ter conhecimento 
da Carta estranhou o seu conteúdo. Retardou a sua publicação, já 
que era sua. 

Seria delongarmos com o julgamento. Aos 21 de fevereiro reali- 
zou-se a segunda sessão do Tribunal. A defesa estava a cargo do dr. 
Zacarias de Goes e Vasconcelos e Cândido Mendes de Almeida, sena  
dores do Império. 

O Bispo foi condenado a 4 anos de prisão com trabalho. O Impe- 
rador, a 13 de março, publicou no "Diário Oficial" que comutava a 
pena para 4 anos de prisão simples, na  Fortaleza de São João, para 
onde foi transferido a 21 de março. 

Foram-lhe destinados três quartos: o mais confortável seria a 
Capela; 0s outros dois, de sala de visita, refeitório e dormitório. Le- 
vantava as 6 horas, celebrava a Santa Missa e depois recebia os que 
iam visitá-lo. O resto do dia dedicava a sua correspondência, ao es- 
tudo das Santos Padres, lia os clássicos portugueses e preparo de senis 
admiráveis pastorais ou a responder as falsas acusações do Governo. 
A primeira pastoral do cárcere data de 25 de março. 

Uma chuva de protestos contra a atitude do Governo, face ao 
fracasso da missão Penedo. Revoltou-se o Santo Padre quando soube 
da condenação e prisão do Bispo, porquanto toda a palavra expressa 
e oficial de que nada se praticaria contra ele, fugia à verdade. O Ga- 
binete Rio Branco caiu a 25 de julho de 1875. 

Seguiu-se o Gabinete do General Duque de Caxias. Embora con- 
t,rariado, assinou o Imperador a 17 de setembro! o decreto de com- 
pleta anistia e, no dia 18, no meio be frenéticos aplausos da multidão, 
foram libertados da prisão Frei D. Vital e D. Macedo Costa. Seguiram 
ao palácio S. Cristóvão afim de render seu preito de homenagem a 
S. M. o Imperador. As manifestações de regosijo sucederam-se em 
tadas as camadas e, em especial, no povo. 

D. Vital dirigiu respeitosa carta ao Sumo Pontífice e uma admirá- 
vel pastoral ao seu rebanho, dando conta de sua injusta reclusão. 
"Estamos Livres". 

Não satisfeito, resolveu ir ter com o Papa em Roma, prestar con- 
tas de sua administração e conduta a respeito da maçonaria e ouvir 
de seus lábios a palavra clara e segura pela qual se pudesse nortear 
para o futuro. A sua situação em Roma não foi fácil. Recebido pelo 
Sumo Pontífice que o abraçou paternalmente, aprovou os seus atos 
entregando-lhe a tão esperada encíclica "Exortae" que condenava a 
maçonaria brasileira e ordenava serem os irmãos eliminados da Ir- 
mandade. A 19 de setembro embarcava no "Paraná" rumo ao Brasil. 
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VI 

Viajou o ilustre Bispo em companhia de seu secretário fiel Pe. 
Lima e do futuro primeiro cardeal do Brasil, o revmo. Pe. Joaquim 
Arcoverde Cavalcanti que, a convite seu, viera de Roma para ocupar 
destacado cargo no Seminário de Olinda. 

O povo de Recife fez estrondosa recepção ao heróico Bispo, 6 de 
outubro de 1876. A multidão gritava: VIVA D. VITAL. Na igreja de 
S. Pedro cantou-se o "Te-Deum" de ação de graças. As rxepções se 
sucediam pelas associações católicas. 

Aproveitando a época quaresma1 de 1877, inicia o ilustre prelado 
a tão desejada visita pastoral. A 1.O de março de 1877, rumou a Fran- 
ça a bordo do Paraná. Problema de saúde. Pensou em renunciar o 
bispado e retomar o hábito e a vida franciscana. Não concordou, o 
Papa Pio IX nem o seu sucessor Leão XIII. Estava escrito que D. 
Vital deveria morrer Bispo de Olinda. 

Agrava-se a doença. D. Vital havia perdido a voz. Levantou-se 
para celebrar o Santo Sacrifício da Missa, no dia 21 de abril, domingo 
de Páscoa. 

D. Vital tinha consciência do seu estado. No dia 3 dei julho, a 
tarde confessou-se e pediu que lhe fossem administrados os últimos 
sacramentos. 

Era quinta-feira, de 4 de julho de 1878, às 23:OO horas e vinte 
e cinco minutos, faleceu quando contava apenas 35 anos, 9 meses e 
oito dias, com 15 de profissão e 7 de episcopado. A consternação foi 
geral. Em Olinda, por iniciativa do Cabido, realizaram-se importantes 
funerais no trigésimo dia de sua morte, 4 de agosto. Compareceram 
as autoridades civis e militares, o clero secular e regular, as Congre- 
gações religiosas e Associações Católicas. 

Os seus restos mortais chegaram a Olirùda precisamente no dia 
de aniversário de sua morte (1882), tendo triunfal recepção. Partici- 
pava do préstito sua veneranda mãe acompmhada de seu filho Be- 
larmino. 

A 4 de julho & 1937, após uma semana de conferências e sessões 
cívicas preparatbrias, foi construido e solenemente inaugurado na 
Igreja da Penha, um majestoso mausoléu onde descançam os restos 
do insigne Bispo pernambucano. 

Este monumento, verdadeira obra de arte, foi executado pelo 
renomado escultor João Bereta, de carrara, o autor da estátua de 
Joaquim Nabuco (Recife). 

Por este tempo começou a publicação da Revista D. Vital. Ligado 
ao Centro D. Vital, a figura de Jacson Figueiredo. 



PADRE MANUEL DA N6BREGA 

DOUGLAS MZCHALANY 

Indiscutivelmente Manuel da Nóbrega é um dos mais extraor- 
dinários vultos da História do Brasil, havendo deixado marcante e 
profunda atuação em grandes momentos vividos pela nossa terra no 
período colonial. 

Religioso, evangelizador, missionário, pregador, condutor de ho- 
mens aa  re cristã, airigente iniatigavel, Uesbravador de sertões, paci- 
Iicaaor, politico, lunuador de núcleos da civilizaçao portuguesa em 
terras brasileiras, homem de visão voltada para o futuro, dotado de 
prodigiosa personalidade e inegáveis qualidades de organizador, a 
ligura ao Paare Manuel da Nobrega, unida a de Jose de Anchieta, faz 
pane da galeria dos grandes vultos brasileiros, representando ambos 
- embora aqui não nascidos - como que o luminoso começo da civili- 
zaçáo nacional! 

Porém, para melhor compreendermos a importância da missão 
religiosa de Nóbrega, é necessario um ligeiro retrospectivo histórico 
sobre os momentos vividos pela Igreja de Roma na época e o conse- 
quente surgimento da Companhia de Jesus. 

Quando o Cristianismo esteve, em séculos passados, ameaçado 
pelas heresias que o quiseram derruir, o recurso usado foi a funda- 
ção de ordens religiosas. E no momento em que a religião romana 
durante o quinhentismo, estava atacada por reformadores de toda 
sorte, o mesmo remédio se impunha. Foi o que aconteceu. Surgiu o 
homem para a situação, chamado Ignacio de Loyola, que lançou 
um grito de alerta, em 1534, para a reabilitação do catolicismo romano. 

Ignacio de Loyola nasceu no castelo de Loyola, em Guipuzcoa, 
na Espanha, no ano de 1491. Foi pagem do Rei Fernando V e depois, 
como oficial dos exércitos espanhóis, participa das guerras entre 
Francisco I, rei de França e Carlos V, rei de Espanha e imperador 
da Alemanha. Ferido numa perna durante a tomada de Pamplona, 
contra os franceses, foi transportado para o castelo de seu pai, onde 
sofreu cruéis operações. 
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Obrigado a pcrrnanecer em repouso durante longo tempo, pro- 
curou lenitivo em leituras que influem em seli espírito e decidem da 
sua vocação. Assim, resolve abandonar tudo e dedicar o resto de sua 
vida a serviço da Igreja, consagrando-se a Virgem Maria, no santuário 
de Nossa Senhora de Monserrate (Catalunha), indo depo:s para o 
hospital de hianreza. Crê-se que já tinha tomado para divisa a célebre 
máxima que se tornou a divisa da congregação:Ad majorem Dei 
gloriam (Para a maior glória de Deus). 

Em 1524 viajou em peregrinação pela Terra Santa e cc.m 33 anos 
começou a dedicar-se aos estudos de gramática, filosofia e teologia, 
na cidade de Salamanca, indo em 1528 para Paris, onde completa 
seus estudos; juntamente com seis discípulos, numa capela subterrâ- 
nea da Igreja de Nossa Senhora de Montmartre faz voto de se dedicar 
a conversão de infiéis, arriscando a vida se preciso fosse. 

Em 1540 funda uma milícia (formalmente em 1539) inteiramen- 
te devotada ao serviço de Jesus, a qual deveria ser recrutada somente 
entre os afortunados da inteligência e da força de vontade, que recebe 
a aprovação do Papa Paulo 111 pela bula Regimini Rlilitantis Ecclesia, 
de 27 de setembro do mesmo ano, autorizando-a a reunir em sua 
volta novos discípulos. A nova ordem recebe o nome de Companhia 
de Jesus e seus membros foram denominado6 jesuítas. 

Ignacio de Loyola impôs a todos os religiosos da Companhia de 
Jesus, além dos três votos habituais de castidade, de obediência e de 
pobreza, um quarto voto, a submissão absoluta ao Papa, e deu-lhes 
uma organização quase militar. A frente da Companhia é colocado 
um geral, eleito por toda a vida e revestido de uma autoridade prati- 
camente ilimitada; governa as províncias, ou divisões territoriais da 
Companhia, cada uma dependente de um provincial. Eleito em 1541, 
Loyola foi o primeiro geral da Companhia. 

Consagram-se os Jesuítas imediatamente ao apostolado, fazendo 
pregação, ensino da juventude, obras de caridade, fundação de colé- 
gios etc. Alastram-se, rapidamente, por todos os recantos, penetrando 
na Austria, Alemanha, Países Baixos, Portugal. Suas missões chegam 
a fndia e ao Japão com Francisco Xavier, em 1541; entram na China 
e penetram nas Américas. Foi com júbilo que Loyda viu os resultados 
surpreendentes da  Companhia de Jesus. Faleceu em Roma no ano 
de 1556 e foi canonizado em 1622 pelo Papa Gregório XV. 

Em Portugal, a Ordem penetrou por recomendação do ilustre 
mestre Diogo de Goiiveia, do Colégio de Santa Bárbara, ao Rei D. 
João 111, o qual aceitou a proposta e mandou que seu embaixador 
em Roma, D. Pedro Mascarenhas, trouxesse para Lisboa os jesuítas. 
Em abril de 1540 chegou a Portugal, Simão Eodrigues, antigo com- 
panheiro de estudos de Ignacio de Loyola, que foi um dos que com 
ele jurara a criação da Companhia de Jesus. 
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Instalou-os o rei no convento de Santo Antão, primeira casa 
própria que os jesuítas tiveram em todo o mundo. Permitiu que Uizes- 
sem colégios em Coimbra, em Bvora, em Lisboa. 

A 24 de novembro de 1544, um jovem de 27 anos ingressa na 
Companhia de Jesus. Seu nome: Manuel da Nóbrega. Nóbrega nasceu 
em Sanfins do Douro, em Portugal, aos 18 de outubro de 1517. Em 
1541, depois de haver estudado na  Universida& de Salamanca, na 
Espanha, diplomou-se em Direito Canônico na  famosa Universidade 
de Coimbra. Já na qualidade de sacerdote, Nóbrega prestou concurso 
para ensinar no Mosteiro de Santa Cruz, nesse mesmo ano. Mas, ape- 
sar de haver realizado um brilhante exame, foi preterido em benefício 
de outro candidato, cujos amigos gozavam de grande influência po- 
lítica. Desiludido com a injustiça de que fora vítima, decidiu-se a 
entrar na Ordem fundada por Ignacio de Loyola. 

Em 1548 os jesuítas ainda não tinham empolgado a Universidade, 
mas eram respeitados na corte, famosos na  fndia, conhecidos na Eu- 
ropa. Faltava a América. O Brasil proporcionava-lhes a oportunidade, 
sem precedente na história. Missionários, poderiam ser criadores de 
um tipo social inspirado pela filosofia cristã, até pelo otimismo utó- 
pico dos que idealizavam a livre e equilibrada vida na cidade feliz. 
Em vez de brâmanes e rumes, chins e malaios da Asia de Francisco 
Xavier, índios curiosos e mansos cuja fisionomia ingênua andava nas 
lisonjeiras descrições do mundus novus! Ademais, Ignacio de Loyola 
já resolvera criar uma província no Brasil. 

Aguardava-se apenas a oportunidade, pois os jesuítas ansiavam 
iniciar a sua cruzada na terra há pouco descoberta. Finaimente ela 
surgiu! 

Devido aos maus resultados do sistema de capitanias hereditárias 
no Brasil, D. João I11 resolveu criar em 1548 um novo tipo de adrni- 
nistração para a colônia de além-mar: o governo-geral. Além de w- 
tras determinações, D. João ordenou que a sede do governo-geral 
fosse instalada na Bahia, que apresentava a vantagem de ocupar uma 
posição central no litoral brasileiro. 

Nomeia, nesse mesmo ano de 1548, o importante fidalgo portu- 
guês Tomé de Sousa, primeiro governador do Brasil. 

A 1.O de fevereiro de 1549 saiu do Tejo a grande armada em de- 
manda ao Brasil. Seis jesuítas prontificaram-se a acompanhar Tom6 
de Sousa como pelotão de vanguarda da  conquista religiosa da  Amé- 
rica. O Padre-Mestre Simão Rodrigues, fundador da Companhia de 
Jesus em Portugal, queria ser o chefe do grupo de padres, mas como 
não havia quem lá o substituísse no provincialato, a preferência re- 
caiu em Nóbrega que nessa ocasião tinha 32 anos. 

Os religiosos retardaram-se tanto que já tinha partido a nau 
capitânia quando embarcaram em outra, da qual, em alto mar, pas- 
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saram para a de Tomé de Smsa. Eram, além de Nóbrega, os padres 
Leonardo Nunes, Antonio Pires e João de Aspilcueta Navarro, e os 
irmãos Vicente Rodrigues e Diogo Jáoome, pelotão de vanguarda da 
conquista religiosa da América. 

Chegado em meados de março a Bahia, Tomé de Sousa aí fufidou 
a cidade de Salvador, auxiliado por Diogo Alvares Correia, apelidado 
Caramuru (náufrago que há muito tempo vivia entre os indígenas 
da região), pelos colonos que trouxera e os seis jesuítas, chefiados por 
Nóbrega. 

Esses primeiros representantes da Companhia de Jesus em terras 
brasileiras construíram, com suas próprias mãos, a casa onde iriam 
instalar-se em Salvador e a igreja matriz (Nossa Senhora da Ajuda). 
Davam com esse exemplo uma clara demonstração de que não con- 
sideravam nenhum trabalho demasiado humilde, pesado ou perigoso, 
desde que fosse empregado para a maior glória de Deus. 

Começaram por aprender a língua do gentio; e, em poucos me- 
ses já o falavam tão bem quanto o português. Nóbrega deu início aos 
trabalhos de catequese dos indígenas, desenvolvendo ao mesmo tempo 
uma intensa campanha contra a antropofagia entre os selvagens. 
Auxiliado por seus companheiros, atraía as crianças para o ensino 
cristão, combatendo sistematicamente as superstições que predomi- 
navam entre os gentios. Estava iniciado o serviço na Bahia; mas já 
se pensava em outras colônias, que reclamavam a assistência dois 
missionários jesuítas. Mesmo antes que chegassem da Europa novos 
padres, como daqui pedia o superior, foi Nóbrega distribuindo aqueles 
poucos por outras capitanias: Leonardo Nunes, que estava em Ilhéus, 
foi com Diogo Jácome para São Vicente. O próprio Nóbrega visitou 
Porto Seguro, enquanto Antonio Pires e Aspilcueta Navarro ficaram 
na Bahia. 

A chegada de Leonardo Nunes a São Vicente causou imensa ale- 
gria na Capitania, sendo ele recebido como homem vindo do Céu para 
remédio da terra. . . Construiu-se imediatamente na vila uma casa e 
igreja, onde foi iniciada a educação de meninos indígenas. Assim que 
pôde ser dispensado em São Vicente, rurnou Diogo Jácome para 
Mtória do Espírito Santo, onde iniciou a catequese. 

O Padre Nóbrega teve de voltar logo para a Bahia, deixando em 
Porto Seguro o irmão Vicente Rodrigues, que continuou prestando 
os maiores serviços com proveito para os gentios e a colônia. 

Na Bahia, foi o superior encontrar tudo em ótimo andamento. 
Em 1550 haviam chegado a Bahia, além de alguns irmãos leigos, 
mais quatro padres: Manuel de Paiva, Salvador Rodrigues, Afonso 
Brás e Francisoo Pies. 

O Padre Nóbrega, nomeado vice-provincial da Ordem no Brasil, 
animou-se em tomar também outra medida que a colônia estava 
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necessitando: sentira que os portugueses precisavam tanto quanto os 
se:vagens de serviços religiosos. Sem refrear e corrigir primeiro os 
colonos, pouco se poderia fazer em proveito do gentio. Formou, pois, 
o vice-provincial, com seus soldados da fé, dois esquadroes: um que 
se ocupasse dos índios e outro, principalmente, de moralizar a colônia. 

Feita a nova organização, vai o próprio Nóbrega, com Antonio 
Pires, por meados de 1551, para Pernambuco, de onde o donatário 
há muito reclamava sua presença. Lançadas as bases da missão je- 
suíta nessa Capitania, Nóbrega regressa à Bahia. 

Ma sede do governo geral, Nóbrega lutou contra a crueldade dos 
colonos que maltratavam os índios, perseguindo-os e escravisando-os. 
Era o comeco de um combate sem tréguas que iria durar dois séculos, 
entre jesuítas e colonos; os primeiros, tentando proteger a liberdade 
dos aborígenes; os segundos, tentando escravisá-10s. Foi Nóbrega quem 
solicitou ao Rei de Portugal, D. João 111, a criação de uma diocese no 
Brasil. Em conseqüência desse pedido, D. Pero Fernandes Sardinha, 
primeiro bispo do Brasil, foi enviado para Salvador, aí chegando em 
1552. 

Achando-se tudo em boa ordem na Bahia, e em geral normaliza- 
da a administração, teve tempo o Governador Tomé de Sousa de fazer, 
ele próprio uma visita às capitanias do Sul. Compunha-se a armada 
de uma nau e duas caravelas, carregadas de material que deveria ser 
distribuído pelas feitorias, sobretudo armamento para as fortifica- 
cões que se fizessem, segundo o Regimento que trouxera. O Padr 
Manuel da Nóbrega aproveitou a viagem para passar a São Vicente, 
vendo pelo caminho, as casas da  Companhia. 

Pelo que viu em toda parte, e sobretudo em São Vicente, conven- 
ceu-se o vice-provincial de que, em convívio com os europeus, não 
seria possivel uma obra de catequese regular. 

"A vida em São Vicente, é certo, não sofrera como alhures a 
perversão dos costumes, a indisciplina de colonos pérfidos, devassidão 
e crimes que estragaram as capitanias sem donatários enérgicos. A 
boa gente que trouxera RIartin Afonso de Sousa, os capitães que lhe 
sucederam, a presença de João Ramalho, na "borda do campo", a 
proximidade de castelhanos, que trazia a terra alvoroçada, a lavoura 
de cana, a austeridade de Brás Cubas, justificavam o elogio que lhe 
fez o Padre Nóbrega: "é a mais sã de todas". O Padre Leonardo 
Nunes, com efeito, chegara, em princípios de 1550, com dez ou doze 
meninos: e instalou a primeira casa da Companhia. A vinda do go- 
vernador, eram oitenta as pessoas que ali viviam em próspera comu- 
r2dade. Como fizera na  Bahia, fundou Nóbrega (2 de fevereiro de 
1553) o "Cofégio dos Meninos de Jesus de São Vicente". 

Pensou Nábrega, de comum acordo com seus companheiros, em 
afastar-se para o sertão, onde, isoladas de povoações portuguesas, 
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pudesse instalar as suas reduções. E só não conseguiu, devildo as opo- 
sições de Tomé de Sousa, apesar de Nóbrega ser seu amigo e conse- 
lheiro. 

Tendo de resignar-se a agir nas condições que lhe permitiam, 
Nóbrega visitou o planalto. Estava prestes a principiar a sua grande 
obra, a escolha do local e a iniciativa da fundação do Colégio de São 
Paulo de Piratininga, realizada em 1554 pelo Padre Manuel de Paivai 
e efetivamente concretizada por José de Anchieta. 

Já em São Vicente, Nóbrega logo fica sabedor das desinteligências 
existentes entre João Ramalho, morador de Santo André, e os jesuítas. 
Entra em contato com o genro de Tibiriçá, procurando desanuviar o 
ambiente e trazer a paz entre os habitantes da Capitania. Todavia, no 
planalto, diante da configuração geográfica que se ihe descortina, re- 
flete, pondera, e toma a resolução de levar, sertão a dentro, a cruza- 
da religiosa. Percebera o jesuíta que a regi60 litorânea não era a 
zona adequada para a grande obra em que estava empenhado. Antes 
de Nóbrega, já outro ignaciano, Leonardo Nunes, estivera tempos 
atrás no Planalto de Piratininga (local assim denominado pelos in- 
dios). Talvez, mesmo,por opinião deste, o Provincial decidira subir a 
serra. 

Havendo instalado o Colégio de São Vicente, o Provincial achou 
necessário que se criasse outro no sertão e acompanhado pelo Irmão 
Pedro Correia, foi conhecer o ponto mais conveniente para os esta- 
belecimentos que tinha em mente construir: a Casa e o Colégio da 
Companhia, pois se cogitava unificar as aldeias de índios, para apren- 
derem a doutrina cristã. Era aldear, cristianizar, arrancar o índio ao 
meio bárbaro para "civilizá-lo" (no sentido de o pôr em cidade). As- 
sim, os catecúmenos se penetrariam da lição dos missionários, fariam 
vida nova e partiriam, ensinados, a converter os demais. Sem este 
processo se repetiria o santo equívoco de Francisco Xavier no Oriente: 
a doutrinar os nativos, a convertê-los em massa, recaindo eles na  sua 
religião tanto Ihes dava as costas o taumaturgo. Porque os jesuítas 
não vinham apenas cristianizar pela palavra. Queriam fazer uma civi- 
lização entre as caboclos, juntá-los em sociedade "urbana", experimen- 
tar neles a intuição pedagógica de Ignacio. 

"Esta terra é a nossa empresa", fala Nóbrega em lá chegando. 
Corre todo o campo, guiado pelo mameluco André, o primeiro paulis- 
ta, filho de João Ramalho e Bartira. 

Vai a Maniçoba, no local onde iria surgir a Vila de Itu. Volta a 
Santo André. Percorre Geribatiba. Finalmente recai a sua escolha em 
Piratininga. Nela, procura terreno apropriado para a construção do 
Colégio e Casa dos padres. Acha-o na elevação que se erguia sobre a 
planície, entre os rios Anhangabaú e Tamanduatei, cujas águas, irma- 
nadas, iam desaguar no Tietê (denominado pelos índios de Anhembí). 
Escolheu a colina que mais tarde veio a se chamar Pátio do Colégio. 
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Foram fatores geográficos que determinaram a Nóbrega a esco- 
lha de tal lugar, diante das rudes escarpas que o protegiam, quer 
dos índios, quer das feras. Espécie de baluarte entre dois rios e o, Tie- 
tê, que corria do mar para o Continente. Nada existia além do pla- 
nalto, a não ser o inóspito sertão. 

Piratininga era habitada nesse tempo por tribos Guaianás, que 
obedeciam a Tibiriçá e a Caiubi, os chefes que, permitindo o desem- 
barque de Martim Afonso de Sousa, em 1532, na Baía de São Vic,ente, 
possibilitaram aos brancos a implantação da civilização européia, 
graças à amizade que devotavam a João Ramalho. 

A 29 de agosto de 1553 o Superior jesuíta lança os fundamentos 
de uma nova escola, que seria a de Piratininga. Rezada a missa sole 
ne, com cânticos e o batismo de cinqüenta catecúmenos, e com a pre- 
sença do chefe Caiubi, mostra Nóbrega o local da Casa-Cdégio e re- 
torna ao litoral vicentino, quando Tomé de Sousa acabava de nomear 
João Ramalho para capitão de Santo André da Borda do Campo e 
restabelecia a concórdia na Capitania. Ele mesmo escreve sobre esse 
importante acontecimento: "Fiz solenemente uns cinqüenta cate- 
cúmenos, deixando 'dois Irmãos da Companhia para os doutrinar", e 
ordena que a futura povoação seja nesse mesmo local. 

Em carta dirigida a D. João 111, diz: "I3 por aqui a porta e o ca- 
minho mais certo e seguro para entrar nas gerações do sertão". Men- 
ciona em outra missiva, "A Casa", de Piratininga; e o rei recebe a 
carta, na qual o Provincial fala que Piratininga "vai-se tornando 
uma formosa povoação". 

A 24 de dezembro de 1553, chega a São Vicente o Padre Leonardo 
Nunes com o segundo grupo de jesuitas vindos da Bahia a mando 
de Nóbrega; são eles: Padre Manuel de Paiva, os Irmãos Afonso Brás, 
Leonardo do Vale, Brás Lourenço, Gregório Serrão, Diogo Jácome, 
José de Anchieta, Gaspar Lourenço, Manuel de Chaves e outros. Des- 
sa data em diante, entra na História de Piratininga, o jesuíta José de 
Anchieta, missionário de Deus. 

Todavia, sem esperar por esse grupo, o abnegado missionário 
penetrou ainda mais longe no sertão, fixando-se na aldeia indígena 
de Maniçoba, as margens do Rio Tietê. Por esse motivo, Nóbrega não 
participou diretamente da fundação de São Paulo (25 de janeiro de 
1554), embora a idéia original tivesse partido dele. 

Realmente, após a Festa de Reis, realizada no Colégio de São 
Vicente, aos 6 de janeiro de 1554, deu o Provincial ao Padre Manuel 
de Paiva ordem para instalar solenemente a casa dos jesuítas no 
vale do Tietê, onde, em agosto do ano anterior, fundara a Aldeia de 
Piratininga, ajudado por Tibiriçá, Caiubi, e seus indígenas. Assim, 
partiram psra o sertão, padres e irmãos (doze ou treze). No planalto, 
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no local já estabelecido por Nóbrega, o Padre Paiva iria dirigir um 
Colégio, cabendo o cargo de mestre-escola ao novi~o Anchieta. 

A missão fundadora improvisou um tosco altar e nele celebrou 
a primeira missa. Nessa obra colaboraram, dedicadamente, os dois 
chefes indígenas do Planalto, Tibiriçá e Caiubi, os quais, instalando 
lias imediações os seus aldeiamentos, com sua gente, deram ajuda 
eficiente aos missionários. E, para isso, Padre Manuel da  Nóbrega 
colocara, graças a amizade de João Ramalho, Tibiriçá e sua gente 
no atual Largo de São Bento, e Caiubi e sua tribo na esplanada do 
Canno, para defenderem a "Casa" dos jesuítas, "essa rústica capeli- 
nha de pau-a-pique, tendo como teto, folhas de palmeiras". 

A 25 de janeiro de 1554, o Padre Manuel de Paiva reza a primeira 
missa, inaugurando o novo Colégio, que recebeu o nome de São Paulo. 
Esse nome foi escolhido, porque o dia 25 de janeiro é consagrado 
pela Igreja ao Apóstolo São Paulo. 

Serve de coroinha, na  missa primeira, um noviço que se mostra 
compenetrado de sua missão, mergulhando os olhos no planalto, cujo 
magnífico futuro parece adivinhar. 13 José de Anchieta. 

Nóbrega, o Padre Paiva, o noviço Anchieta e seus companheiros 
do litoral vicentino, foram os operários que, com a colaboração das 
indecisas mãos dos obreiros indígenas de Tibiriçá e Caiubi, levantaram 
a "paupérrima e estreitíssima casinha" em que se disse a primeira 
missa, a 25 de janeiro, e "por isso (explica Anchieta) a São Paulo 
dedicamos nossa casa". "Aqui se fez uma casinha de palha, com uma 
esteira de canas por porta". . . (carta de Anchieta a Ignacio de Loyo- 
la, em agosto de 1554). 

"A Casa de São Paulo", escreve Nóbrega, ainda não é um "Colé- 
gio", embora se leia "gramática, lições de casos e outros exercícios 
espirituais". Nóbrega trouxe os meninos da Casa de São Vicente e os 
oalocou nas casas de seus pais, índios de Piratininga. E diz: "por sua 
contemplação, principalmente, fiz aquela Casa para que nós os dou- 
trinássemos e seus pais os sustentassem e com eles ganhassem os 
demais". A finalidade do Provincial era ensinar os filhos dos índios 
e com isso atrair seus pais e cristianizar os mestiços (mamelum). 
O próprio Anchieta, em suas "Cartas" - pág. 316 - diz: "Mudou o 
Padre Nóbrega os filhos dos índios do Campo (que estavam em São 
Vicente) a uma povoação nova que os índios faziam por ordem do 
mesmo padre, para receberem a fé". 

Do esforço comum dos jesuítas, com a colaboração de Tibiriçá e 
Caiubi, fundou-se um colégio, e, assim, de uma escola nasceu uma 
cidade, fato único na  História Universal; crescendo ininterruptamen- 
te, veio a transformar-se na  grandiosa metrópole, centro propulsor 
da energia e da vitalidade da Nação. Em quatrocentos anos, a paupér- 
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rima Vila de Piratininga, viu-se transformada em uma portentosa 
cidade, exemplo de progresso, cultura e trabalho. 

Nasceu a cidade sob o signo da fé, batizada pelas mãos dos ser- 
vos de Cristo. Floresceu como um milagre, longe de imaginar que iria 
escrever páginas de glória nos anais da Civilização Brasileira, para 
impetuosamente penetrar na  História. 

Voltando a Bahia em 1556, Nóbrega prosseguiu com dedicação 
em seu penoso trabalho de civilizar os indígenas. Em 1558, conven- 
ceu o governador Mern de Sá a baixar leis de proteção) aos índios, 
impedindo sua escravização. Pouco tempo depois, viajou com Mern 
de Sá para o sul, participando da luta contra os franceses que haviam 
se estabelecido no Rio de Janeiro. Esses invasores contavam com o 
auxílio- dos índios tamoios, ferozes inimigos dos portugueses. 

O ataque de Mern de Sá, embora vitorioso, revelou-se infrutífero. 
Os franceses, derrotados, refugiaram-se nas matas vizinhas, abriga- 
dois pelos indígenas. E, quando Mern de Sá regressou à Bahia, os in- 
vasores simplesmente reocuparam suas antigas posições, reconstruin- 
do as fortificações arrasadas pelo governador-geral. Ao mesmo tempo, 
as tribos da região uniram-se numa poderosa aliança - a Confedera- 
ção dos Tamoios - favorável aos franceses e hostil aos portugueses. 
Essa união dos silvícolas ameaçava a própria existência de São Vi- 
cente e São Paulo. Esta última chegou a ser atacada, tendo resistido 
ao assalto com grande dificuldade. 

Após o retorno de Mern de Sá à Bahia, Nóbrega dirigira-se para 
São Paulo. Percebendo o perigo que pairava sobre os estabelecimen- 
tos portugueses, o jesuíta resolveu intervir. Acompanhado pelo Padre 
José de Anchieta, perfeito conhecedor da língua tupi, dirigiu-se para 
Iperoig, alde'a de uma das principais tribos da Confederação. Depois 
de prolongadas conversações com os selvagens, a paz entre portugue- 
ses e índios foi finalmente restabelecida, pelo menos no que se referia 
as tribos próximas de São Vicente. 

Estando Nóbrega com a saúde fortemente abalada, foi surpreen- 
dido com a notificação de que estava demitido e substituído no cargo 
de provincial pelo Padre Luis da Grã. Com toda a humildade, entre- 
gou o posto, mas continuou a trabalhar em prol da proteção aos ín- 
dios. Em 1564, quando Estácio de Sá se dirigiu para o Rio de Janeiro, 
a fim de chefiar um novo ataque contra os franceses, Nóbrega acom- 
panhou a expedição. Participou, ao lado de Estácio de Sá, da funda- 
ção de São Sebastião do Rio de Janeiro, a 1.O de margo de 1565. A 
cidade era umas poucas casas levantadas na Praia Vermelha, entre 
os morros do Pão de Açúcar e da Urca, no local onde existe a Forta- 
leza de São João. 

Havendo os franceses voltado a se instalar na Baía da Guana- 
bara, sempre com o apoio dos indios tamoios, veio, da Bahia, Mern de 
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Sá com forças militares para ajudar seu sobrinho, Estácio de Sá, a 
combater os invasores. A 20 de janeiro de 1567, e por feliz desígnio 
da Providência, dia de São Sebastião (o padroeiro da cidade), orde- 
nou Mem de Sá o ataque geral aos franceses e índios, que foram 
definitivamente derrotados. Durante o combate Estácio de Sá foi 
ferido, vindo a falecer trinta dias depois, a 20 de fevereiro. Nóbrega 
ficou trabalhando no Rio de Janeiro ate a morte de Estácio de Sá. 
Segundo o Padre Antonio Franco, "Nóbrega vivia aqui tão pobre- 
mente que nem camisa possuía. Quando era visitado por Mem de 
Sá, punha ao pescoço um lenço branco para disfarçar a falta de co- 
larinho. Vivia humildemente, renunciando a tudo que poderia ser 
de utilidade aos pobres selvagens". Volta então a São Vicente; porém, 
logo retornou ao Rio, onde fundou um colégio, do qual foi nomeado 
diretor. 

Morreu em 1570, aos 53 anos de idade, no Colégio que ele mesmo 
fundara, rodeado pelo amor e respeito de todos. 

Suas cartas sobre a conversão dos índios são documentos impor- 
tantíssimos dos primórdios da colonização brasileira. Tais cartas fo- 
ram impressas pela primeira vez nos Anais do Rio de Janeiro, por 
Baltazar da Silva Lisboa. Posteriormente, foram publicadas na  Re- 
vista do Instituto Histórico. Dessa forma, Nóbrega faz parte da gale- 
ria dos vultos da Literatura Nacional, destacando-se no campo da 
epistolografia, na  arte de escrever cartas, que constitui inegável acer- 
vo dos tempos do Brasil Colônia. Uma das mais curiosas é a de 31 de 
agosto de 1553. 

Finalmente, pode-se dizer que Manuel da Nóbrega faz parte do 
monumento histórico brasileiro pois, abandonando a pátria e o con- 
forto de um mundo conhecido, veio, tal qual os apóstolos de Cristo 
o fizeram em outras épocas, implantar a fé no coração dos homens, 
que considerava a todos, sem distinção como filhos de Deus! 

Carta do Padre Manuel da Nóbrega, prov,incial dos 
jesuitas no Brasil, ao Padre Luix Gonçalves da 
Câmara, provincial da mesma ordem religiosa em 
Portugal, datada do sertão de S. Vicente em 31 de 
agosto de 1553 e que faz referências a época em que 

João Ramalho veio ao Brasil. 

"(Do sertão de S. Vicente, 31 de agosto de 1553 - I. H. S. Pax 
Christi. - Esta escrevo a VaRa estando no sertão desta Capitania de 
S. Vicente, onde fiquei este ano, vindo na  armada". 

"O fruto que nesta terra se faz pelas cartas dos irmãos, que estão 
em S. Vicente, o saberão porque escreverão de mais perto." 
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"Ontem, que foi dia da Degola~ão de São João, vindo, a uma 

aldeia, onde se juntaram novamente e apartam os que se convertem 
e onde pus dois irmãos para os doutrinar, fiz solenemente uns 50 
catecúrnenos, dos quais tenho boa esperança de que serão bons cris- 
tãos e merecerão o batismo e será mostrada por obras a fé que tomam 
agora." 

"Eu vou adiante buscar alguns escolhidos que Nosso Senhor 
terá entre estes gentios; lá andarei até ter novas da Bahia dos Padres 
que creio que serão vindos". 

"Pedro Correia foi já adiante a denunciar penitência em remissão 
dos seus pecados. Levou todos os modos com que mais nos parece que 
ganharemos as vontades dos gentios. Os moços principalmente vêm-se 
para nós de todas as partes". 

"Neste campo está um João Ramalho, o mais antigo homem que 
está nesta terra. Tem muitos filhos e mui aparentados em todo este 
sertão. E o mais velho deles levo agora comigo ao sertão por mais 
autorizar o nosso ministério. João Ramalho é muito conhecido e vene- 
rado entre os gentios e tem filhas casadas com os principais homens 
desta Capitania e todos estes filhos e filhas são de uma índia, filha dos 
maiores e mais principais desta terra. De maneira que nele e nela e 
em seus filhos esperamos ter grande meio para a conversão destes 
gentios." 

"Este homem, para mais ajuda, é parente do padre Paiva e cá se 
conheceram. Quando veio da terra que haverá quarenta anos e mais 
deixou a sua mulher lá, viva, e nunca mais soube dela, mais que lhe 
parece ser morta, pois já vão tantos anos. Deseja casar-se com a mãe 
destes seus filhos. Já para lá se escreveu e nunca veio resposta deste 
negócio." 

"Por tanto, é necessário que VaRa envie logo a Vouzela, terra do 
padre Mestre Simão, e da parte de Nosso Senhor lho requeiro: porque 
se este homem estiver em estado de graça fará Nosso Senhor por ele 
muito nesta terra. Pois estando ele em pecado mortal, por sua causa 
a sustentou até agora." 

"E pois isto é coisa de tanta importância mande VaEa logo saber 
a certa informação de tudo o que tenho dito." 

"Nesta terra há muitos homens que estão amancebados e desejam 
casar-se com elas e será grande serviço de Nosso Senhor. Já tenho 
escrito que nos alcancem do Papa faculdade para nós dispensarmos 
em todos estes casos, com os homens que anda nestas partes de in- 
fiéis. Porque uns dormem com duas irmãs e desejam, depois que têm 
filhos de uma, casar com ela e não podem. Outros têm impedimentos 
de afinidade e consanguinidade, e para tudo e para remédio de mui- 
tos se deveria isto logo impetrar para sossego e quietação de muitas 
consciências." 
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"E o que temos para os gentios se deveria também ter e haver 
para os cristãos destas partes, ao menos até que do Papa se alcance 
geral indulto". 

"Se o Núncio tiver poder, hajam dele dispensa particular para 
este mesmo João Ramalho poder casar com esta índia, não obstante 
que houvesse conhecido outra sua irmã e quaisquer outras parentas 
dela. E assim para outros dois ou três mestiços, que querem casar com 
índias de quem têm filhos, não obstante qualquer afinidade que entre 
eles haja." 

"Nisto se fará grande serviço a Nosso Senhor." 

"E se isto custar alguma coisa ele o enviará de cá em açúcar. 
Haja lá algum virtuoso que lho empreste, porquanto me achei nestas 
necessidades e com grande desejo de ver tantas almas remediadas." 

"E escrevo isto a VaRa para na primeira embarcação mandar 
resposta a esta Capitania de S. Vicente." 

"O demais escreverei para ida dos navios, se me schar em parte 
para isso; e senão os Padres e Irmãos suprirão. A uma carta que r~este 
S. Vicente recebi, já tenho respondido. As que vierem por via da Bahia 
ainda as não vi. * mais fácil vir de Lisboa recado a esta Capitania 
do que da Bahia". 

"Vale, Pater". Deste sertão a dentro, último de agosto de 1553 
anos. - Filho inútil de VaRa Nóbrega" 

(Copiado da "Revista do Arquivo Municipai de São Paulo, 
2.0 volume, phginas 44 a 46). 



BERNARDINO MACHADO, BRASILEIRO NATO, 

PRESIDENTE DE PORTUGAL 

RUI ASSIS E SANTOS 

Reveste-se do maior interesse o trabalho que tenho a honra de 
vos apresentar, sobretudo porque é total a receptividade que os bra- 
sileiros sempre tiveram em PortugaJ, podendo, como foi o caso de 
Bernardino Machado, até ser Presidente da República. 

Assim, falando de brasileiros que ocuparam lugares de destaque 
na vida pública portuguesa, basta citar como expoentes cimeiros João 
Chagas, que foi primeiro ministro e Bernardino Machado, Presidente 
da República, por dois mandatos, na  primeira república portuguesa. 

Eram ambos brasileiros natos, e por ora, referir-nos-emos somen- 
te ao segundo com maior desenvolvimento. 

Bernardino Luís Machado Guimarães Praxedes nasceu em 28.3. 
1851, no Rio de Janeiro, filho do emigrante António Luiz Machado 
Guimarães e de Praxedes de Sousa Ribeiro, dama da  burguesia brasi- 
leira, com quem casou em segundas núpcias. 

O sucesso financeiro da  família propiciou a Bernardino Machado 
uma educação regular. 

Em 1860 a família Machado Guimarães despedia-se do Rio de 
Janeiro e viria estabelecer-se definitivamente em Joane, Concelho de 
Famalicão, no norte de Portugal, onde o pai, devido à fortuna que 
adquirira no Brasil, e junta aos bens da família que possuia naquela 
terra, se lançou numa vida política e social de novo rico, com laivos 
de aristocracismo, aspectos que influenciaram decisivamente a edu- 
cação e a personalidade de Bernardino Machado. Desta influência o 
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jovem Luis pouco a pouco se foi libertando, embora jamais o tivesse 
conseguido totalmente. 

Concluiu no Por'to a escola primária, onde freqiie~ltou e comple- 
tou também o curso secundário, ingressando apenas com quinze anos 
na vetusta Universidade de Coimbra, matriculando-se em 1866 no 
curso de matemática e em 1867, cumulativamente, no curso de 
ciências. 

Completou simultaneamente os dois cursos, saindo em 1873, ba- 
charel em filosofia e em matemática, tendo colecionado ao longo 
dos cursos prêmios e distinções em matemática, química orgânica, 
botânica e física. 

Quando seu pai, então Barão de Joane (título que havia "com- 
prado" em 1870) se finou em 1882, já Bernardino Machado ocupava 
um lugar preponderante na "intelligentzia" portuguesa, dipensan- 
do, portanto, o "facies" aristocrático que seu pai havia querido dar 
a família com a compra do titulo de "Barão de Joane" e, finalmente, 
se libertava da ambição de novo rico, sedento da escalada sócio-poli- 
tica, acumulando honrarias e transcendendo a sua classe de origem. 

I11 

Uma fase importante da sua vida iniciou-se quando, ainda estu- 
dante universitário, começou a sua atividade publicística, entretan- 
to tomando já também parte em atividade, de interesse comunitário. 

Foi redator, ao lado de Antonio Maria de Sena e Correia Barata, 
da efêmera revista "Estudos Cosmológicos". 

Entre 1875 e 1877 preparou a sua licenciatura, que alcançou com 
a tese "Teoria Mecânica da Reflexão e da Refracção da Luz" e atingiu 
o grau de "doutor" com a tese "Leis dos Pequenos Movimentos Perió- 
dicos Próprios da Força Elástica" e o de professor substituto com uma 
terceira tese designada "Teoria Matemática das Interferências", vin- 
do em 1879 a atingir a culminância da sua carreira acadêmica ao 
ascender apenas com vinte e oito anos, a professor catedrático da 
Faculdade da Filosofia da Universidade de Coimbra. 

A par de honrarias e distinções que a sua maravilhosa e rápida 
carreira lhe propiciaram (sócio do "Instituto" de Coimbra, seu vice- 
diretor da classe de literatura e belas letras, fiscal da faculdade), 
abriu-se-lhe a carreira política. Assim, começou como Procurador à 
Comissão Distrital da Junta Geral de Coimbra e elegeu-se deputado 
regenerador, pelo círculo de Lamego, aos 31 anos, em 1882 e exerceu 
uma atividade acadêmica que se prolongou por trinta anos (de mar- 
ço de 1877 a abril de 1907) ensinando sucessivamente agricultura, 
física, esporadicamente geologia e, finalmente, antropologia. 
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IV 

Bernardino Machado teve vinte filhos, dezoito do matrimônio e 
dois fora dele. 

Paralelamente com a sua atividade familiar (cumprimento do 
seu dever patriarcal de educação dos filhos e admnistração dos seus 
bens patrimoniais herdados com a morte do pai em 1882) exerceu 
uma proficiente atividade didática e pedagógica que, por não ser 
exaustiva, lhe permitiu uma participação política, como referido, 
iniciada como Procurador a Comissão Distribl da Junta Geral de 
Coimbra e como deputado regenerador em 1882. 

Esta sua participação na política não foi constante. Assim de 
1882 a 1886 foi deputado; de 1890 a 1894 foi par do reino e ministro; 
em 1903 fez a sua adesão formal a república, ao Partido Republicano, 
na famosa conferência que proferiu no Ateneu Comercial de bisboa, 
em 31 de outubro de 1903. 

Vale a pena registrar a enorme nepercussão que esta confe- 
cia obteve, por ter sido proferida por um ex-ministro, um ex-par do 
reino, um ex-deputado monárquico, um conceituado professor uni- 
versitário, um dos maiores pedagogos do país, que veio sugerir um 
novo programa ao Partido Republicano, do qual em breve ocuparia 
um lugar de dirigente do diretório com a eleição, em novembro de 
1904, para membro da comissáo reorganizadora do partido na região 
central, e em julho de 1906, pelo Congresso Republicano, para mem- 
bro efetivo do diretório, emparelhando com personalidades como 
Antonio José de Almeida, Afonso Costa, Antanio Luís Gomes e Celes- 
tino de Almeida, entre outros, que pelo prestígio e respeito que lhe 
era devotado, o tornaram o árbitro das discussões escolhendo-o para 
seu Presidente. 

A sua rnilitância republicana foi constante e exaustiva, não 10- 
grando, contudo, eleger-se deputado republicano da  República, para 
um parlamento monárquico que já não chegou a ser inaugurado, 
muito embora em 1906, por indução de Hintze Ribeiro, tivesse havido 
uma tentativa de faIsificação de votos a seu favor que, dado o seu 
passado monárquico, evidentemente, Bernardino Machado, não 
aceitou. 

Bernardino Machado, apesar da sua indesmentível postura cívi- 
ca e autoridade intelectual, automática garantia de conduta política 
rogorosa, não deixou de ser afetado pelas "intrigas palacianas", 
oriundas dos seus inimigos políticos (aliás seus antigos pares no 
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partido regerador), mas também da parte de correligionários seus 
que o acusavam de entreguismo e de enredar para se colocar sempre 
por cima, que não lhe perdoavam pela sua ligação, a sua amizade e 
o seu respeito para com Afonso Costa, e, finalmente, outros não se 
conformavam com o fato de ele ter entrado para o partido para 
ocupar logo postos de direção, o chamavam arrivista e ambicioso, 
pois o viam como próximo candidato a futuro Presidente da Repúbli- 
ca. E não se enganavam. 

A verdade é que a sua personalidade forte, a sua grande inteli- 
gência e os seus indesmentíveis sucessos profissionais e políticos lhe 
suscitavam animadversões, invejas e ódios violentos. 

Em decorrência da subida ao poder de João Franco, e da repres- 
são governamental a greve acadêmica de 1907, Bernardino Machado 
pediu a demissão de "Lente Catedrático" da Universidade de Wimbra, 
encerrando, assim, com um grande gesto, uma nobre e idealística 
atitude, a sua carreira universitária, mas também com grande signi- 
ficado político. 

Transferindo-se para a capital, para Lisboa, renovou a sua mili- 
tância política, atuando pela palavra e pela pena, tendo intervenção 
em todos os acontecimentos respeitantes a atuação do Partido Re- 
publicano. 

Viria a sair do diretório do partido em 1909, por discordar com 
a não realização de eleições para o bienio 1909/1911, ficando, ainda, 
contudo, a pertencer a junta consultiva. 

Sendo, por convicção pessoal, contra a violência, contrário, por- 
tanto, a revoluções armadas, Bernardino Machado foi mantido afas- 
tado dos pormenores de execução da rievolução de 5 de outubro de 
1910, embora adivinhasse que alguma coisa "andava no ar". 

Foi no auge da revolução e a instâncias de Afonso Costa, em 
reunião realizada na noite do movimento, nomeado Ministro dos 
Negócios Estrangeiros do governo provisório, sendo, nesta fase da Re- 
pública, pelo seu prestígio intelectual, pela sua experiência política, 
guindado a uma posição cimeira. 

Bernardino Machado realizou um excelente lugar como Ministro 
dos Negócios Estrangeiros, conseguindo apaziguar as potências es- 
trangeiras e obter delas o reconhecimento tácito para com o novo 
regime, muito antes da sua legalização, não admitindo vexames nem 
interferências externas humilhantes, e nomeou para os principais 
postos diplomáticos, personagens fiéis a República, que, embora, sem 
experiência anterior, se adaptaram rapidamente à nova situação e 
prestigiaram o governo que representam. 

A nível interno e de governo não foi tão frutuosa a ação de 
Bernardino Machado. Assim, candidato a Presidência da República 
concorrendo com o republicano histórico Manuel de Arriaga, um e 



118 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

outro republicanos, mas, Bernardino Machado, o primeiro represen- 
tante da ala esquerda do partido (a ala democrática de Afonso Cos- 
ta) e Arriaga a sua ala direita (representada por Antonio José de 
Almeida e Brito Camacho) veio a ser batido sem apelo nem agravo, 
por 121 votos contra 86, ganhando a facção que regeitara a reeleição 
do diretório em 1909, com isso impondo-se na  vida do país o roman- 
tismo, irresponsabilidade e a incompetência, o que aliás não viria 
a ser caso singular ao longo da vivência republicana, (e não só da 
primeira república), e daí se poder pensar que a república começa- 
va a nascença a tramar a sua própria queda. 

Bernardino Machado, após esta derrota, continuou a sua vida 
política, primeiro como Senador, e depois como Ministro plenipo- 
tenciário no Rio de Janeiro, em substituição de Antonio Luiz Gomes, 
em 1912. 

Mais uma vez Bernardino Machado deu mostra da sua capaci- 
dade, desempenhando impecavelmente as suas funções, não só con- 
solidando os laços entrePortugal e o Brasil, como apaziguando a 
colónia portuguesa, fazendo calar os monárquicos, e contribuindo 
para que a nossa legação fosse levada a embaixada. 

Regressou a Portugal em janeira de 1914, terminada a sua co- 
missão, coincidindo o seu regresso com a crise ministerial em Lisboa 
quando Afonso Costa, que entretanto havia sido chamado ao poder, 
ao ser dezautorizado pelo Presidente da  República, Manuel de Ar- 
riaga, pedira demissão. 

Bernardino Machado, que por ter estado afastado de Portugal 
nos dezoito meses pretéritos, foi considerado como uma opção viável, 
dado também o seu espírito conciliador, foi convidado a formar go- 
verno, o qual ele conseguiu e apresentou em 5 de fevereiro, compon- 
do-o de três Ministros democráticos, cinco Ministros independentes, 
assumindo ele o Ministério do Interior e, interinamente, o dos Negó- 
cios Estrangeiros, que depois confiou a Freire de Andrade, também 
independente. 

De fevereiro, este governo durou até junho, em virtude da saída 
dos Ministros pertencentes ao Partido Democrático, ele acabou por 
cair. 

O governo caiu, mas o Presidente Manuel de Arriaga encarregou 
de novo Bernardino Machado de formar outro governo, o que ele 
cumpriu compondo-o de independentes, assumindo ele a Pasta do 
Interior e interinamente da Justiça, entregando-a logo em seguida a 
Sousa Monteiro. Circunstâncias várias, ocorridas durante o funcio- 
namento deste segundo governo, levaram Bernardino Machado a to- 
mar decisões importantes, tais como a declaração em que o governo 
pautava a sua política internacionalmente pelos deveres de aliança 
para com a Inglaterra, a autorização para que as forças inglesas de 
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reforço a Niassalândia passassem por Moçambique, a nomeação de 
um corpo expedicionário para França e no adiamento das eleições 
iegislativas. 

Este segundo governo de Bernardino Machado teve de sufocar 
uma revolução rnonárquica em outubro do mesmo a3o e tomou vá- 
rias medidas valiosas no campo interno, acabando por pedir a de- 
missão em começos de dezembro, com um pretexto secundário, mas 
real, o de se libertar das responsabilidades do poder antes de se incom- 
patibilizar com qualquer dos partidos, a tempo de fazer esquecer 
críticas mais ferozes, na perspectiva de se candidatar de novo a Pre- 
sidência da República, respeitando o período de carência de seis meses 
que a Constituição determinava para quem tivesse desempenhado 
funçóes ministeriais. 

As razões da sua demissão e outras não foram totalmente favo- 
ráveis a sua ambição. No entanto, circunstâncias inesperadas, como 
a infeliz intervenção do Presidente da  República, Manuel de Arriaga, 
forçando a demissão o Ministério de Azevedo Coutinho e nomeando 
o General Pimenta de Castro, a aversão deste a participação na 
guerra, e o impedimento da entrada dos parlamentares do Congresso, 
em 4 de março de 1915, inaugurando-se assim a ditadura, propicia- 
ram-lhe uma posição de relêvo, confirmada com a conferência que 
proferiu em abril de 1915 no Ateneu Comercial de Lisboa. 

Com a derrubada do Governo de Pimenta de Castro, em 14 de 
maio de 1915, ocorreram novas eleições que deram maioria absoluta 
aos democráticos, em pleito em que Bernardino Machado não tomou 
parte, já fadado para vôos mais altos, concretizados na  sua eleição 
para Presidente de República nas eleições de 6 de agosto de 1915, 
nas quais, ao terceiro escrutínio venceu sem grande dificuldade o seu 
opositor, o General Correia Barreto por 143 votos contra 18 e 17 
listas brancas. 

Como conseqüência, em 5 de outubro de 1915, Bernardino Ma- 
chado, brasileiro nato, tomava posse solene como Presidente da Re- 
pública portuguesa, dando, pouco depois, posse a Afonso Costa como 
Presidente do Ministério. 

Bernardino Machado um Presidente sempre presente, um expe- 
rimentado conselheiro dos atos do governo. 

Colocando acima dos interesses partidários o interesse nacional, 
Bernardino Machado teve uma ação relevante, propiciando a forma- 
ção da chamada "União Sagrada", em que democráticos e evolucio- 
nistas se congraçaram sobre a presidência de Antônio José de Almeida, 
num verdadeiro apaziguamento da família portuguesa a pretexto da 
declaração da guerra em 9 de março de 1916. 

Num crescendo, Bernardino Machado atingiu a culminância da 
sua presidência ao visitar durante três semanas, em outubro de 1917, 
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os campos de batalha da Flandres, sendo reoebido oficialmente pelos 
Chefes de Estado da Espanha, França, Grã-Bretanha e Bélgica, em 
viagem em que foi acompanhado por Afonso Costa. 

Ocorreu, entretanto, a Revolução de Sidónio Pais, em 5 de de- 
zembro de 1917, que apanhou Bernardino Machado desprevenido, o 
desorientou, e da  qual ele só tomou conhecimento da realidade com 
a sua prisão em 9 de dezembro, quando já se havia desentendido com 
os seus amigos, entre os quais Afonso Costa. 

Não tendo acedido às exigências ditatoriais de Sidónio Pais, foi 
destituído do cargo de Presidente da República em 11 de dezembro 
de 1917, pela junta revolucionária, obrigado a exilar-se, o que fea 
suoessivamente para Madrid, Paris, e em virtude do avanço alemão 
para Handaya e Cambo-Lesbains, regressando, após o armisticio, a 
Paris. 

Embora na diáspora, Bernardino Machado manteve a sua fogo- 
sidade democrática, que, no entanto, se esboroou com o reconheci- 
mento oficial do regime de Sidónio Pais pelos governos inglês e francês. 

Novo golpe o atingiu coma morte de sua filha Maria, com a pneu- 
monia, em outubro de 1918. 

Sidónio Pais foi assassinado e os republicanos cerraram fileiras 
a volta do Almirante Canto e Castro. 

Desiludido, Bernardino Machado, embora o legítimo Chefe de 
Estado renunciou ao mandato para que havia sido eleito em mensa- 
gem de 18 de fevereiro de 1919, renúncia essa que reiterou em 2 de 
junho do mesmo ano após as novas eleições para o Congresso. 

A sua renúncia foi aceite e o seu gesto honrado, saudado pelo 
Congresso. Entretanto fora eleito Antônio José de Almeida. 

Bernardino Machado regressou a Portugal em agosto de 1919, 
regressando às lides parlamentares com a sua aceitação para a vaga 
de Senador, por Lisboa, após mais de quatro anos de afastamento. 

E o seu amor próprio, além dei exigir uma reparação para os 
desaires sofridos, começou a criar-lhe no espírito e idéia da nova 
candidatura presidencial para 1923, fomentando-a no Senado, para 
o qual foi eleito em 1919 e na chefia do governo para o qual Antonio 
José de Almeida o chamara em 25 de fevereiro de 1921, sendo contudo 
alvo predileto das intrigas que conduziram a sua queda em 21 de 
maio do mesmo ano. 

Não se candidatou, por motivos éticos (desiludido e amargurado, 
não desejava dividir mais os republicanos, sobretudo os democráti- 
cos) às novas eleições legislativas de julho, quer para deputado quer 
para Senador. 

Recusa, entretanto o convite que lhe foi feito pelo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Veiga Simões, para representar Portugal na  
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conferência de Washington. Não se candidata igualmente as eleições 
legislativas de janeiro de 1922 decorrente da dissolução do Congresso 
em virtude da revolução radical denominada "Noite Sangrenta". 

Com o ano de 1923 chegou o período das eleições presidenciais, 
e Bernardino Machado aparece como candidato, primeiro publicando 
um manifesto ao país intitulado "A Crise" e por fim anunciando o 
seu programa presidencial. Apesar de apoios oferecidos, é derrotado 
ao terceiro escrutínio por Teixeira Gomes, escolhido pelos democrá- 
ticos e por Afonso Costa, por 73 votos contra 102. 

Comprometido em excesso, atacado por vários sectores, sem a 
confiança de outrora, julgado idoso demais para o cargo, perante esta 
fragorosa derrota, Bernardino Machado não foi o bom perdedor de 
anteriormente. 

Contudo, a demissão de Teixeira Gomes, em dezembro de 1925, 
ano em que Bernardino Machado fora eleito para o Senado pela con- 
junção republicano-socialista, situação da qual jamais tomou posse, 
proporcionou-lhe ser de novo proposto, apesar da sua provecta ida- 
de, para Presidente da República, cargo em que foi empossado em 11 
de dezembro de 1925. 

Mas não foi feliz neste seu regresso ao poder, acabando por uma 
vez não cumprir um mandato completo, pois as circunstâncias, aliás 
muito agitadas, o levaram a renúncia em 31 de maio de 1926. 

Aqui terminou a fase ativa de um dos maiores expoentes da 
primeira república portuguesa. 

Bernardino Machado passou a viver pacificamente em Lisboa, na 
Cruz Quebrada (linha do Estoril) observando atentamente o desen- 
rolar dos acontecimentos. 

Mas, assistindo a queda de Cabeçadas e Gomes da Costa, retomou 
o combate escrevendo "A Política e o Poder Militar", o que lhe valeu 
ser intimado pelos vencedores triunfantes da revolução de fevereiro 
de 1927, a abandonar o país, o que fez, repetindo uma situação an- 
terior, partindo para Vigo, donde posteriormente se transferiu para a 
Corunha, e no período ditatorial de Primo de Rivera, passou-se para 
a França, para as já conhecidas Termas de Cambo-Les-Bains. 

Ali residiu até 1928, em Paris em 1929, em Bayonne ainda em 
1929, (abril-julho) em Biarritz, Yanbé e ainda em 1929 (julho-outu- 
bro), de novo em Bayonne (outubro de 1929 a janeiro de 1932) e 
finalmente em Biarritz (janeiro a maio de 1932). 

Bernardino Machado, que fora obrigado a exilar-se pela segunda 
vez aos 76 anos, manteve-se no exilio por mais treze anos, os mais 
amargos e duros de sua vida. 
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Grande foi a sua criatividade produzindo uma catadupa de pan- 
fletos contra a ditadura, longos, virulentos e com alvo certo, que 
er2 sempre atingido. 

Essa sua fecundidade panfletaria concentrou sobre si os ódios 
dos seus opositores, que direta ou indiretamente procuraram atin- 
gi-lo, prendendo os seus filhos e iamiliares. 

Proclamada a estabilidade da República em Espanha, Bernardino 
Machado transieriu a sua residência para La Guardia, na Galiza, 
por razões políticas mas também de ordem sentimental, pois ali, o 
ancião de 80 anos, à espera da morte a todo o momento,: sentia-se 
mais perto da pátria que jainais quisera abandonar, e albergando a 
secreta esperança de clandestinamente, poder passar a fronteira e 
visitar amigos, familiares, conhecidos e pisar a terra da sua infância. 

Mal pensava ele que na reta final da existência, nova afronta ihe 
seria feita. Assim, em continuação de incursões monárquicas, para o 
atingir, e cedendo a pressões do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
Português, Bernardino Machado foi obrigado a deixar a fronteira e 
internar-se, primeiro para a Corunha e depois para Madrid. 

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ciente que, apesar 
do seu entusiasmo e esperança, teve de abandonar Madrid, quase 
cercado pelas hostes fascistas. 

Em setembro, já com 85 anos, teve de mudar de Madrid para 
Valência, aliás por pouco tempo, pois em outubro se transferia suces- 
sivamente para Banylus-Sur-Mer, depois para Mônaco e Paris. 

Atingiu-o duramente a morte de Afonso Costa, em maio de 1937. 
Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ciente que a hora 

era de união e de cerrar bandeiras partidárias, Bernardino Machado, 
redigiu um "Manifesto" em nome de todos os republicanos portugueses 
exilados em França. 

Embora tardando a responder, o Estado Novo, em maio de 1940, 
já quando os alemães desencadeavam a grande ofensiva ocidental, 
bublicou, finalmente, uma anistia, abrangendo todos os exilados 
políticos. 

Bernardino Machado e outros exilados, perante o avanço e vi- 
tórias das hordas hitlerianas, de Biarritz resolveram partir para 
Portugal, na esperança de daí partirem para a Inglaterra ou Estados 
Unidos, donde prosseguiram a luta pela liberdade e democracia em 
Portugal. 

Foram, contudo, traídos nas suas esperanças, pois, foram pura e 
simplesmente presos ao entrarem em Portugal pela fronteira de Vilar 
Formoso, sendo transferido para os infectos cárceres de Lisboa. 

O prestígio de Bernardino Machado e sua veemense atitude de 
condenação e repulsa pela traição de que foi vítima, permitiu-lhe não 
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ser molestado, mas no mesmo dia 28 de julho ser-lhe-ia fixada resi- 
dência a norte do Rio Douro, em Paredes de Coura, para onde partiu 
no dia imediato, pois, ai tinha casa e bens, perdeu sua mulher, mas 
onde passou os últimos quatro anos de vida rodeado pelo carinho de 
familiares e amizade dos amigos. 

Embora a toda a hora visionasse a queda do regime que o perse- 
guia, veio a falecer em 29 de abril de 1944, já internado numa casa 
de saúde do Porto, sem presenciar esse desejo. 

Antes da morte, recusou terminantemente exéquias ou honras 
oficiais que eventualmente viessem a ser-lhe prestadas, quando man- 
tendo assim para além da morte um posicionamnto decidido e segui- 
do em vida, como corolário do seu combate em todas as formas, da 
sua luta permanente pela liberdade e pela democracia, pondo penna- 
nentemente em prática, a lei da solidariedade humana, praticando a 
justiça para com todos, amando a pátria e a família com dedicqão 
e devoção, e obrigando-se a uma mais alta dignidade e civismo consi- 
go próprio. 

E Bernardino Machado, brasileiro nato, português por adoção 
e pelo coração, Presidente da República portuguesa por dois manda- 
tos como homem que era, jamas faltou ao seu juramento que havia 
feito. 



EÇA, O ADMIRÃVEL EÇA DE QUEIROZ 

ADÉRITO CALADO 

Eça de Queiroz não é apenas o mais brasileiro de todos os escri- 
tores portugueses, é o mais universal de todos da  língua que do Lácio 
foi a Última flor! 

A sua bagagem literária, numa configuração geral, é múltipla 
e variada, retratando os caracteres específicos de suas personagens 
dentro da sua época e fixando-as na  convivência do cotidiano, cuja 
presença de algumas sente-se ainda hoje bem próximas de nós, tal o 
vigor do realismo com que foram nitidamente projetadas. 

Assim, uns apreciam mais "A Relíquia", outros "Os Maias" ou 
"O Primo Basílio", além de "A Ilustre Casa de Ramires", onde h&, 
num contraponto, dois romances simultâneos, sendo, o principal, de 
cunho naturalista e outro, de fundo, intitulado "A Torre de D. Rami- 
res", que representa uma sátira aos romances históricos, então muito 
em voga, formais, românticos e redundantes de etéreas fantasias. 

A respeito do vivo interesse que os seus leitores dedicam às  suas 
obras, chegou-se mesmo a comemorar, em 1978, o centenário do lan- 
çamento de "O Primo Basílio", - edição que foi posta a venda em 
fevereiro de 1878, - cuja atualização, apesar do tempo decorrido, 
ainda persiste. E o transcurso naquele ano dessa magna efeméride, 
assinalado com inúmeras manifestações culturais, permitiu avaliar a 
presença permanente de Eça de Queiroz, não só em sua terra natal, 
como igualmente no Brasil, onde suas obras continuam figurando 
entre as mais preferidas dos seus aficcionados. 

Recentemente foi criado, em São Paulo, o Círculo Brasileiro 
de Eça de Queiroz para atuar em conjunto com a Fundação Eça de 
Queiroz e a Associação dos Amigos de Eça de Queiroz, fundadas em 
Portugal, pela herdeira do escritor, Maria da Graça Salema de Castro. 

Existe no Rio de Janeiro, desde 11 de novembro de 1955, o Clube 
de Amigos de Eça de Queiroz, que agrega vários intelectuais ilustres. 
Apesar dos anos decorridos, por iniciativa de Roberto da Silva Ramos, 
a entidade continua com regular freqüência. E o destaque dessas reu- 
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niões é um jantar onde são servidos pratos sob os títulos dos romances 
de Eça. Assim, "Os Maias" refere-se ao famoso fricassé de galinha, 
"A Cidade e as Serras" a saborosa sopa dourada da tia Vicência, que 
se supunha ser uma canja, quando se trata de uma requintada receita 
de doces. 

Excetuando "Os Maias" que, na opinião do consagrado crítico 
Gaspar Simões, é considerado um clássico da literatura portuguesa 
e quiçá mundial, a nós particularmente, impressionou-nos também "A 
Cidade e as Serras". Talvez por ter sido a primeira de suas obras que 
caiu em nossas niáos, deixando o espírito do adolescente que eramos 
então, completamente deslumbrado com seu poder de narração, assaz 
agradável, leve e atraente. Vezes sem conta, já a temos lido e reli- 
do; sempre descobrindo algo de novo. E foi, dessa maneira, que por 
intermédio dela, enveredamos pelo fabuloso mundo queiroziano, com 
a leitura dos seus demais livros. 

Para criar essa verdadeira jóia literária, de inexcedível perfeição 
de estilo, não foi necessário, Eça de Queiroz, se prevalecer de recursos 
extraordinários. No entanto, ela é, em sua essência, profundamente 
pragmática, encerra uma filosofia de vida, otimista e confiante. 

Antonio Pissarra, comentando-a, diz que com ela, o colosso de 
"O Crime do Padre Amaro", desceu ao nível da simplicidade do autor 
de "A Morgadinha dos Canaviais". (Júlio Diniz). 

Ora, muito pelo contrário, quem atinge ou alcança a simplicidade 
em arte, mormente, em literatura, chega aos píncaros da perfeição e 
da sublimidade! 

As coisas simples são singelas e destacam-se por si mesmas. E 
justamente essa simplicidade Eça de Queiroz alcança, já ao final da 
sua existência, depois de árduo trabalho de longos anos. 

Seja-nos permitido, pois, apresentar um pequeno trecho constante 
da parte inicial de "A Cidade e as Serras", que reflete bem a sua ex- 
traordinária maneira de narrar os fatos e a dosagem de humor que 
sabia aplicar, qualidades estas que lhe eram tão peculiares: 

"O meu amigo Jacinto nasceu num palácio, com cento e nove 
contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo, de cor- 
tiça e de olival." 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .  
"Seu avô, aquele gordíssimo e riquíssimo Jacinto a quem 
chamavam em Lisboa o D. Galião, descendo uma tarde pela 
Travessa da Trabuqueta, rente de um muro de quintal que 
uma parreira toldava, escorregou numa casca de laranja e 
desabou no lajedo. Da portinha da horta saía nesse momento 
um homem moreno, escanhoado, de grosso casaco de baetão 
verde e botas altas de picador, que, galhofando e com uma 
força fácil, levantou o enorme Jacinto - até lhe apanhou 
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a bengala de castão de ouro que rolara para o lixo. Depois, 
demorando nele os olhos pestanudos e pretos: 
- Oh! Jacinto Galião, que andas tu aqui, a estas horas, a 
rebolas pelas pedras? 
E Jacinto aturdido e deslumbrado, reconheceu o Senhor 
Infante D. Miguel! 
Desde essa tarde amou aquele infante como nunca amara, 
apesar de tão guloso o seu ventre, e apesar de tão devoto 
O seu Deus!" 

"E quando soube que o Senhor D. Miguel, com dois velhos 
baús amarrados sobre urn macho, tomara o caminho de Sines 
e do final desterro - Jacinto Galião correu pela casa, fe- 
chou todas as janelas como num luto, berrando furiosamente: 
- Também cá não fico! Também cá não fico! 
Não, não queria ficar na terra perversa de onde partia, esbu- 
lhado e escorraçado, aquele rei de Portugal que levantava 
na rua os Jacintos! Embarcou para França com a mulher, 
a senhora D. Angelina Fafes (da tão falada casa dos Fafes 
de Avelã) ... " 
....................................................... 
"Nas costas da Canthbria o paquete encontrou tão rijos ma- 
res que a senhora D. Angelina, esguedelhada, de joelhos na 
enxerga do beliche, prometeu ao Senhor dos Passos de Alcân- 
tara uma coroa de espinhos, de ouro, com as gotas de san- 
gue em rubis do Pegu. Em Baiona, onde arribaram, Cintinho 
teve icterícia. Na estrada de Orleãs, numa noite agreste, o 
eixo da berlinda em que jornadeavam partiu, e o nédio se- 
nhor, a delicada senhora da casa da Avelã, o menino, mar- 
charam três horas na chuva e na lama do exílio até uma al- 
deia, onde, depois de baterem como mendigos a portas mu- 
das, dormiram nos bancos de uma taberna. No "Hotel dos 
Santos Padres", em Paris, sofreram os terrores de um fogo 
que rebentara na cavalariça, sob o quarto de D. Galião, e o 
digno fidalgo, rebolando pelas escadas em camisa, até ao pá- 
tio, enterrou o pé nú numa lasca de vidro. Então, ergueu 
amargamente ao céu o punho cabeludo, e rugiu: 
- Irra! E demais!" 

e . .  

Sobre a personalidade ímpar do genial escritor, distintas e varie- 
gadas são as facetas pelas quais já tem sido apresentado: a de roman- 
cista, narrador, artista, poeta, orador, sociólogo, político, jornalista, 
cronista, historiador, diplomata, psicólogo, revolucionário e até de 
anarquista. Sim, de anarquista mesmo, como se depreende de uma 
de suas crônicas "A Rainha": 
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"Depois, a presença angustiosa das misérias humanas, tanto 
velho sem lar, tanta criancinha sem pão, e a incapacidade 
ou indiferenca de monarquias e repúblicas para realizar a 
única obra urgente no mundo - "a casa para todos, o pão 
para todos", lentamente me têm tornado um vago anarquis- 
ta  entristecido, idealizador, humilde, inofensivo." 

Em carta a Emídio Garcia, declarava haver sido membro da 
"Internacional", orientada por Karl Max. 

E observe-se ainda o original estudo de Paulo Cavalcanti "Eça 
de Queiroz, Agitador no Brasil?", editado em São Paulo, em 1966. 

De qualquer prisma que ele seja focalizado, oferece sempre refle- 
xos multicoloridos e únicos, provenientes da  exuberância da  sua 
marcante figura. 

O excelente trabalho de Gaspar Simões, "Eça de Queiroz - o 
Homem e o Artista", apresenta-o como realmente deve ser: o homem, 
exclusivamente o homem, na evidência real dâs suas atitudes, reve- 
lando suas fraquezas e paixões, seus deceitos e virtudes, através de 
uma análise objetiva e profunda dos seus complexos: enfim, a wre- 
sentação de um ser puramente humano. 

Para tanto, foi necessário analisá-lo dentro do mundo em que 
viveu, não só em função das personagens que criou, mas também em 
face das suas próprias palavras, principalmente tomando por base 
sua correspondência social, íntima e familiar, bem como o testemu- 
nho de contemporâneos seus, completando, destarte, a magnificièn- 
cia do trabalho do r e n o d o  crítico. 

Por ser vasta a sua correspondência pessoal, é, portanto, por 
meio dela que se pode descobrir o verdadeiro homem na "nudez forte 
da verdade, sem o manto diafano da fantasia." 

Diz bem Schuster, ao afirmar que não há no mundo leitura mais 
interessante que a das cartas. I?, nelas que melhor se manifesta o c a r a  
ter do homem, quando escritas com toda a espontaneidade, com o 
coração aberto. 

Renan cresce na admiração nossa, não s6 pela sua magnífica 
"Vida de Jesus", como sobretudo pelas suas "Cartas Intimas", onde 
não se sabe o que mais admirar se a grandeza absoluta de um nobre 
caráter ou a rara sensibilidade de um espírito elevado e sublime. 

Sinta-se o primor, a delicadeza do pensamento de Eça de Queiroz, 
sobre a perfeição moral, quando externa à sua futura esposa: 

"A beleza moral depende de você. Adorne-se espiritualmente 
de todas as virtudes e de todas as qualidades e de todas as 
graças da alma: aperfeiçoe-se. Deus dá-nos a cada um ape- 
nas a "matéria-prima" - a "nós" compete, por um esforço 
incessante e um paciente trabalho sobre nós mesmos, cinzelar, 
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lavrar, polir, retocar, alinhar até que da matéria tosca fique 
formada a pura obra de arte, essa obra de arte própria que 
se chama uma nobre alma." 

Temperamento predisposto as novas idéias do século em que vi- 
veu, discípulo fervoroso de Flaubert, foi o propulsor da escola do 
realismo em Portugal. Dele, disse Zola: 

"Tenho todas as suas obras. E considero-o superior a Flaubert, 
que foi, no entanto, o meu mestre", 

- razão pela qual Vianna Moog, o considera como o maior escritor do 
século XIX! 

1 d a  

Todos os seus trabalhos, apesar da diversidade dos assuntos, 
oferecem determinados caracteres comuns: estilo original e colorido; 
visão singular dos homens e das coisas; e os mais raros dotes de 
observaçao, de humanismo e de sutil ironia, que bastam, por si só, 
assegurar-lhe um lugar exclusivamente a parte na galeria dos gran- 
des prosadores mundiais da época. 

Além do mais, nele, o primoroso cronista, também se equivale ao 
destacado romancista. Um e outro assemelham-se, identiiicam-se, 
irmanam-se numa mesma dimensão de grandeza! 

Nos escritos de Eça de Queiroz, a sonoridade da Írase é que lhe 
dá vida e calor. Dai o motivo de se dizer que alguns autores tem um 
estilo claro, cristalino, cadenciado, de cujas frases se pode extrair 
verdadeiros alexandrinos. 

Assim, observou Josué Montello, ao frizar que ainda não se atentou 
para o fato de que Eça tinha acentuada preferência auditiva por 
duas vogais: o A e o I, citando, como exemplos, os títulos dos seus 
livros: "Os Maias", "O Crime do Padre Amaro", "A Relíquia", "A 
Ilustre Casa de Ramires", "O Mandarim", "O Mistério da Estrada de 
Sintra"; bem como os nomes de alguns personagens: Carlos Eduardo, 
Maria Eduarda, Acácio, Basílio, Luíza, Gonçalo Ramires, Tomás ae 
Alencar, Tia Patrocínio, Jacinto, Arnaro, Amélia etc. E dizendo que 
esta preferência de Eça era também a de Camões, em "Os Lusíadas", 
cita um trecho de "os Maias": 

"Até tarde, com luar sobre o rio, cinco guitarras choram 
os ais mais tristes dos fados de Portugal". 

Sempre o A e o I na melodia da frase, acrescenta Montello. 
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Eça de Queiroz, como orador, foi notável e dizem que era dono 
de uma conversa amável, envolvente e clara. Ainda hoje estão bem 
vivas as famosas conferências no Cassino, em Lisboa, onde, conforme 
testemunhos da ocasião, falara por duas horas, com grande desen- 
voltura, espontaneidade e elegância. Por duas horas consecutivas 
dissertara a respeito de "A Nova Literatura ou o Realismo como Nova 
Expressão de Arte", encantando e empolgando a todos, com sua pala- 
vra fácil e convincente. 

E justamente a este homem é que Álvaro Lins taxa-o de "abstê- 
nio da ação"; quando, realmente, tornou-se o mais combativo, o mais 
agitado da sua época. Na sua aparente passividade, foi um vulcão 
em efervescência, que com a sua crítica acérrima fustigou a socie- 
dade do seu tempo. A sua agitação não foi aparentemente de super- 
fície, ligeira e fugaz; porém, foi profunda, atingindo, anos depois, os 
alicerces básicos de algumas instituições retrógradas e conservadoras, 
tanto do campo da literatura como da sociedade contemporânea. Haja 
vista que suas obras continuani presentes nos dias de hoje. 

Fidelino Figueiredo atesta mesmo que a radical transformação 
operada por Eça de Queiroz, no estilo, divide a história do idioma 
português, como instrumento de arte, como estilo literário, em dois 
períodos complementares distintos: Antes e Depois de Eça. 

Outrossim, foi ele, com sua prosa simples e cantante, quem criou 
a linhagem mais prolífera na literatura portuguesa. 

O seu agudo senso crítico obrigava-o constantemente a corrigir, 
alterar, retocar ou ampliar o que escrevia, preocupação esta e, mais 
do que isso, obsessão arraigada, que o subjugava de maneira impla- 
cável. Era muito exigente consigo mesmo, chegando às raias do per- 
f eiccionismo! 

Testemunho disso, temos no que declarava, em carta, ao Conde 
de Arnoso: 

"O meu mal é o amor a perfeição." 

E quando apelava ao seu dileto amigo Ramalho Ortigão: 

"13 necessário que uma voz de fora me diga: - Olhe que o 
estilo que você imagina admirável é simplesmente tolo; olhe 
que essa concepção do bem, do mal, das responsabilidades, 
são falsas; olhe que esses processos levam à vulgaridade, etc., 
etc. Preciso conselhos, direções, preciso conhecer-me a mim 
mesmo - para perseverar e desenvolver o bom, evitar o mau, 
ou modificá-lo e disfarçá-lo; mas há lá coisa mais difícil?" 

Como autêntico esteta, era cheio de minudências, detalhes e 
outros afins. . . 
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Em correspondênca pessoal a um dos seus amigos, conta que, 
certa ocasão, havia passado horas a fio no Museu de Londres, a obser- 
var, com inaudita paciência, armas e vasos antigos, pulseiras e quin- 
quilharias, para poder depois descrevê-los em um dos seus romances, 
com toda precisão. 

O que cativa na sua obra é o detalhe, o desenho das figuras, a 
minúcia das peripécias, o diálogo aberto e as idéias ciaras no trans- 
curso da ação, sem serem as determinantes dela, sempre expostas com 
sua prosa agil, flexível e policrômica. 

Eça amou a beleza sobre todas as coisas e a arte mais do que a 
si mesmo: 

"O dever do artista é estudar os tipos sociais como a botânica 
estuda as plantas, sem se importar que seja a beladona ou a 
batata, que envenene ou nutra." 

13 certo que emendava muito nos originais e ainda mais nas pro- 
vas tipográficas, e isto até de modo exagerado. Refundia tudo, de alto 
a baixo. Ampliava, a ponto de transformar um pequeno conto - "A 
Civilização" - num livro de quase trezentas páginas: "A Cidade e as 
Serras". 

Conta-se que a revisão de suas provas, que foram interrompidas 
pelo seu falecimento, demandaram cinco meses, passando-as por 
transformações inconcebíveis. 

Em correspondência a Chardron, seu paciente editor, confi- 
denciava: 

"Tenho de prolongar as minhas horas de trabalho até a 
fadiga". 
............................................................ 
"O Primo Basílio" deu-me um trabalho dos demônios. Eu não 
sou um gênio, como sabe, trabalho devagar, talvez não acre- 
dite, mas cada folha de revisão do "Primo" levou-me de 2 a 3 
horas." 

Lallemant, seu outro editor, para apressar os trabalhos de 
composição e, principalmente, de revisão, que sempre fora o mais 
demorado, chegou a colocar dois tipógrafos à sua exclusiva disposição. 

t . .  

Criticam-no pela pobreza do seu vocabulário, porém, é nisto que 
exatamente reside seu real valor: em haver dito as coisas que disse, 
em criar a obra monumental que criou, com palavras simples e cons- 
truções singelas! 

Sobre o seu estilo de escrever, eis o que ele recomendava em 
"Cartas Inéditas de Fradique Mendes": 
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". . . só os termos simples, usuais, banais, correspondendo as 
coisas, ao sentimento, a modalidade simples, não envelhecem. 
O homem, mentalmente, pensa em resumo e com simplicidade, 
nos termos mais banais e usuais. Termos complicados, são já 
um esforço de literatura - e quanto menos literatura se pu- 
ser numa obra de arte, mais ela durará, por isso mesmo a lin- 
guagem literária envelhece e só a humana perdura." 
........................................................ 
"Um romance que não possa ser lido sem um dicionário, é 
um8 obra. grotesca." 

E quando criticado (e muito) pelo seu francesismo, retrucava: 
"OS meus romances, no fundo, são franceses; como eu sou em 
quase tudo um francês; exceto num certo fundo sincero de 
tristeza lírica, que é uma característica portuguesa; num gosto 
depravado pelo fadinho, e no justo amor do bacalhau de cebo- 
ladas. Em tudo o mais, francês, de província." . t 

Sem usar de artifícios e de abusar do sentido figurado, com o 
emprego pessoal de uma adjetivação apropriada, deu consistência a 
frase, além de maleabilidade a sua construção. Na verdade, não escre- 
via simplesmente, pintava como inspirado artista que sempre fora. 

Sim, em prosa ou em verso não temos pinturas admiráveis, mú- 
sicas maravilhosas e até cinzeladas dignas obras-primas do gênero 
humano? 

Desse modo, a maneira de Frei Luís de Souza que, - na aprecia- 
ção de João Ribeiro, "Páginas de Estética", compunha música, tal a 
perpétua sonoridade e a métrica empregada em sua esplêndida pro- 
sa, - Eça de Queiroz, por sua vez, com sua pena inspirada, pintou 
em pinceladas ora suaves, ora fortes, e sempre nítidas, extasiando-nos 
com deslumbrantes reproduções ou composições literárias. 

De qualquer uma de suas obras podemos emoldurar cenas que 
integram esplendorosos quadros, que se distinguem pela variedade 
de suas cores vivas, quentes e tão naturais, como esta pitoresca paisa- 
gem campestre extraída ao acaso, de "A Cidade e as Serras", que além 
de antológica é clássica: 

"Com que brilho e inspiração copiosa a compusera o divino 
artista que faz as serras, e que tanto as cuidou, e tão rica- 
mente as dotou, neste seu Portugal bem-amado! A grandeza 
igualava a graça. Para os vales, poderosamente cavados, des- 
ciam bandos de arvoredos, tão copados e redondos, de um 
verde tão moço, que eram como um musgo macio onde apete- 
cia cair e rolar. Dos pendores, sobranceiros ao carreiro frago- 
so, largas ramarias estendiam o seu toldo amável, a que o 
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esvoaçar leve dos pássaros sacudia a fragância. Através dos 
muros seculares que sustêm as terras liados pelas heras, rom- 
piam grossas raízes coleantes a que mais hera se enroscava. 
Em todo o torrão, de cada fenda, brotavam flores silvestres. 
Brancas rochas, pelas encostas, alastravam a sólida nudez 
do seu ventre polido pelo vento e pelo sol; outras, vestidas de 
líquen e de silvados floridos, avançavam como proas de gaie- 
ras enfeitadas; e, dentre as que se apinhavam nos cimos, al- 
gum casebre que para lá galgara, todo amachucado e torto, 
espreitava pelos postigos negros, sob as desgrenhadas farri- 
pas de verdura, que o vento lhe semeara nas telhas. Por toda 
a parte a água sussurante, a água fecundante.. ." 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Todo um cabeço por vezes era uma seara, onde um vasto 
carvalho ancestral, solitário, dominava como seu senhor e 
seu guarda. Em solcavos verdejavam laranjais recendentes. 
Caminhos de lajes soltas circundavam fartos prados com car- 
neiros e vacas retouçando; ou mais estreitos, entalados em 
muros, penetravam sob ramadas de parra espessa, numa pe- 
numbra de repouso e frescura. Trepávarzlos então alguma 
ruazinha de aldeia, dez ou doze casebres, sumidos entre fi- 
gueiras, onde se esgarçava, fugindo do lar pela telha-vã, o 
fumo branco e cheiroso das pinhas. Nos cerros remotos, por 
cimada negrura pensativa dos pinheirais, branquejavam ermi- 
das. O ar  fino e puro entrava na  alma, e na alma espalhava 
alegria e força. Um esparso tilintar de chocalhos de guizos 
morria pelas quebradas. . . 
Jacinto adiante, na sua égua ruça, murmurava: 

- Que beleza! 

E eu atrás, no burro do Sancho, murmurava: 

- Que beleza! 

Frescos ramos roçavam os nossos ombros com familiaridade e 
carinho. Por trás das sebes, carregadas de amoras, as m,%- 
cieiras estendidas ofereciam as suas maçãs verdes, porque as 
não tinham maduras. Todos os vidros de uma casa velha, 
com a sua cruz no topo, refulgiam hospitaleiramente quando 
nós passamos. Muito tempo um melro nos seguiu, de azinhei- 
ro a olmo, assobiando os nossos louvores. Obrigado, irmão 
melro! Ramos de macieira, obrigado! Aqui vimos, aqui vimos! 
E sempre contigo fiquemos, serra tão acolhedora, serra de 
fartura e de paz, serra bendita entre as serras." 
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Não se pode mesmo negar que a literatura portuguesa deva a Eça 
de Queiroz a pintura, a cor do epíteto, a noção de luz e de autentici- 
dade focal na escolha dos adjetivos. 

Por diversos aspectos do seu talento, inegavelmente, ele foi um 
escritor clássico. Sobriedade, elegância, transparência, harmonia, equi- 
líbrio, perfeição, tais foram as qualidades que mais exigia nas obras 
de arte e as que com mais afinco procurava realizar em seus próprios 
trabalhos. 

. O *  

Louvando-nos outra vez em Gaspar Simões, ele assevera ter sido 
Eça de Queiroz o primeiro escritor português a por em prosa aquilo 
que devia ser dito em verso, e na observação de Batalha Reis, não 
tinha também o sentido da métrica, embora sentisse necessidade de 
metrificar; e que Eça foi conduzido para a literatura, como quase 
todos os portugueses, por intermédio do fundo lírico da sua persona- 
lidade. 

Por isso, Eça sentia como poeta, porém, não lhe era dado verter 
em versos as emoções que como poeta ele sentia. Conseqüentemente, 
para se exprimir, e exprimir-se em toda sua plenitude, somente a pro- 
sa o satisfazia - embora fizesse da prosa um instrumento poético. 

No conceito de Antonio Pissarra, - um dos mais capacitados co- 
nhecedores contemporâneos da vida e da obra do autor de "A Relí- 
quia", - 

"A fisionomia literária de Eça de Queiroz comporta também 
a faceta de jornalista, que através das suas correspondências 
para os jornais, sobretudo as inscriias em "A Gazeta de No- 
ticias", do Rio de Janeiro, revelam o cronista de instantânea 
e penetrante observação, acordado para a vida e para os pro- 
blemas da sua época. 

"E mais: patenteiam ainda um profundo e amplo conheci- 
mento, aliado a uma lúcida visão que Eça de Queiroz possuia 
dos problemas do seu tempo. 

"A falar de Guilherme I1 traça uma das suas melhores pági- 
nas literárias, aliada, aliás, a conjeturas e previsões duma 
notável clarividência, e que, mais tarde, a História daria o 
seu aval de veracidade e confirmação." 

e . ,  

Salvo raríssimas exceções, a nossa educação literária tem início 
com Eça de Queiroz. Ele sem dúvida, é a nossa primeira grande des- 
coberta. 

Este homem, acima de tudo, amava a simplicidade. No início de 
sua vida de escritor, começou a desligar-se de tudo o que não era sin- 
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gelo: era a germinação da idéia a respeito da criação da "Lenda dos 
Santos". 

Volta-se novamente para a arte, porém uma arte que representa 
uma conquista espiritual definitiva, que seja seu último e verdadeiro 
caminho. Começa a realizar, então, o que sempre lhe parecera um 
sonho, um sonho de que já falara em carta a um dos seus amigos: 

"Hoje visitei duas catedrais, quatro igrejas, três conventos, 
um delicioso e pensativo claustro de dominicanos, onde me 
apeteceu ficar regando craveiros e escrevendo, em estilo mui- 
to puro, amáveis "Vidas de Santos", . . 

Então, na vida de São Cristóvão, deixa transparecer o seu desejo 
de justiça e bondade para com os nobres e os oprimidos. Na de Santo 
Onofre, símbolo da dúvida, está sua velha luta contra a carne e as 
tentações. Na de São Frei Gil, parece ele próprio refletir-se a um espe- 
iho, tal a similitude apresentada. 

Estas lendas representam na sua obra global, o ponto culminante 
da perfeição máxima do seu estilo, bem como a sublimidade da sua 
arte, revelando uma alma nobre, pura, sensível, cujo humanismo se 
completa integralmente. 

A propósito do seu conhecido retraimento e modéstia pessoal, 
conta-nos Archer de Lima, em "Eça de Queiroz, o Diplomata": 

"A sua carreira é toda de trabalho: outro qualquer teria feito 
o poss~vel para fazer constar que as suas funções eram exer- 
cidas com amor. Este homem nunca fala de si, nunca pede 
nada, nunca requer honras. 
"A imprensa portuguesa aprecia o escritor; cita-o; transcre- 
ve páginas cheias de brilho, fala da sua ilustração. 
"A sua vida é profundamente discreta, profundamente moral. 
E senão, aprecie-se como calava a sua celebridade: um diplo- 
mata estrangeiro que muito se deu em Inglaterra, com Eça 
de Queiroz, nunca ouvira dizer que ele fosse escritor. Passa- 
dos anos, tinha-se inaugurado o monumento de Lisboa e ven- 
do-o reproduzido em jornais, perguntou a um colega meu: - 
"Este Sr. Eça de Queiroz merecia uma estátua?" A que lhe 
responderam: - "É um dos maiores escritores de Portugal." 
Ficou muito admirado e acrescentou: - "Nunca me disse na- 
da." Em Paris mesmo, nos arredores do consulado e da sua 
casa, ninguém o conhecia como romancista. Era refratário 
à reclame. Até o seu barbeiro, em Paris, quando soube, depois 
de sua morte, que era um grande literato, ficou pasmado." . . 
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Soberbo e extraordinário espírito este, que a tu,do se adaptava e 
a tudo, desde o romance a farsa, dava o realce da graça e da beleza, 
e o cunho da sua personalidade, tão diferenciada da do comum. 

Marcou época como escritor. Teve a intuição do seu tempo, o que 
o tornou ainda maior. 

Como homem, exclusivamente, foi leal e adorável companheiro 
dos seus. E no dizer de Alberto de Oliveira, seu contemporâneo e admi- 
rador amigo: 

". . .cada gesto seu, cada palavra sua, era naturalmente e sem 
intenção nem esforço, uma obra de arte. A sua ironia ao falar, 
longe de ser contundente ou corrosiva, era sem maldade e, 
por vezes, quase infantil. Parecia incapaz de impor uma opi- 
nião ou de exaltar-se por uma idéia." 

Vivia apenas com os seus livros e para a sua família, numa roda 
toda íntima de amigos. Era dotado de grande alma e de imensa bon- 
dade. 

A respeito do seu temperamento circunspecto e do modo de vida 
em família, o melhor testemunho temos no que dele, saudosamente, 
dizem os seus próprios filhos, em "Eça de Queiroz entre os seus": 

"Nunca se zangava conosco, e quantas razões não teria, não 
só de impaciência, mas de cólera, perante a nossa turbulência 
indomável. 
"Nosso pai nunca ralhava a sério, nunca se impacientava, 
que me lembre, nunca o vi de mau humor. Não me recordo 
de ver em nossa casa um gesto violento de arrelía, ouvir o 
azedume duma discussão ou uma palavra áspera. Os seus gri- 
tos de protesto quando as vezes apanhávamos ocasião de lhe 
assaltar o escritório, os seus grandes gestos para nos escorra- 
çar, eram logo caricaturais e de comédia e nós obedecíamos 
fugindo, a rir, nunca tomados de susto. 
"Não tínhamos a menor idéia da sua celebridade. Nunca se 
deixou suspeitar as crianças que tinham um pai conhecido, 
artista, ilustre. . . célebre! 
"Do que tínhamos certo orgulho era de o saber consul!" 

Como vimos, "o pobre homem de Póvoa do Varzim", foi modesto 
em sua grandeza e exaltado em sua humildade! 

e * .  

Citemos, agora, alguns episódios sobre a graça, a ironia e o espí- 
rito de Eça de Queiroz; pois, o que mais nos deve interessar das gran- 
des personalidades, dos eminentes vultos, é sempre o lado humano, 
porque é o mais real e autêntico. 
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Dono de uma sensibilidade requintada, de senso crítico perspicaz, 
bom gosto, rara penetração psicológica, renovou com sua prosa fácil 
e linguagem comum a língua portuguesa, tornando-a maleável e apta 
a exprimir os mais vagos estados da alma. 

Em face disso, a graça, o espírito, a ironia, oi riso, tornaram-se 
as suas principais armas, afirmando que 

- "O espírito é a crítica pelo riso; é o raciocínio pela ironia." 
- "O riso é a mais útil forma de crítica, porque é a mais 

acessível a multidão. O riso dirige-se não ao letrado e ao 
filósofo, mas a massa, ao imenso público anônimo." 

- "O riso é a mais antiga e ainda a mais terrível forma de 
crítica. Passe-se sete vezes uma gargalhada em volta de 
uma instituição e a instituição alúi-se; é a Bíblia que no- 
10 ensina sob a alegoria, geralmente estimada, das trom- 
betas de Josué, em torno de Jericó." 

- "Vamos rir, pois. O riso é uma filosofia." 

O riso de Eça de Queiroz não é um deboche, como o de Rabelais, 
assemelna-se mais cto de Voltaire e ao de Erasmo. 

Assim, com o seu sorriso sutil, irônico, mordaz e implacável, des- 
pertou os elementos de sua geração, fez época, tornou-se um renoma- 
do escritor. 

A propósito da grandeza da sua obra literária, reconhece Fidelino 
Figueiredo : 

"De fato, nós todos somos seus devedores, no limiar da vida 
e depois, também depois, quando a realidade dela se nos foi 
revelando, - porque a obra de Eça constitui uma interpreta- 
ção total da vida, com seus problemas e suas soluções, é um 
mundo ideal, em que a ironia carrega as cores tristes de que 
é, para nos fazer anelar o que deveria ser. É uma filosofia da 
ação, não em idéias, mas em formas e cores. Ele nos deu, a 
todos, juízos sobre a pátria e sobre o seu tempo, caricaturas 
cruéis e sanguíneas, leves, impregnadas de indulgência sor- 
ridente. " 

Eça realiza o milagre de ser fácil, ameno, acessível, sem nunca se 
tornar vulgar. O fato é que, como ele, ninguém escreveu com mais gra- 
ça, mais elegância e maior vivacidade. 

Seus admiradores não escondem a grande estima pela suas obras. 
Proclamam-na até bem alto. São inúmeros os direitos dele a esse 
merecido tributo. . . . 
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Iniciando sua tão extraordinária vida de escritor, em 1866, com 
seus fantásticos, extravagantes ou sentimentais folhetins, Eça manis- 
festou desde logo uma imaginação assaz exuberante, imprevista, trans- 
bordante de novidade e fantasia, de simbolismo irônico, sentimental 
ou trágico, por vezes até satânico. 

Conta-se que, nessa época, ao levar os originais, pessoalmente, a 
redação da "Gazeta de Portugal", costumava entrar por ela, alegri: 
e galhofeiro: 

- Sou eu. .  . Eu, o diabo, a morte e os seus abutms. 
- Novo folhetim? - indagavam. 
- Sim. . . Acabei-o de criar hoje mesmo, devorando cadáveres. . . 
Outras vezes: 
- Sou eu, amigos.. . Sou eu que volto com os meus abutres 
esfaimados! 

* 

Eça, mormente na fase de sua mocidade foi um homem que pri- 
mava pela elegância. Porém, na maturidade, como estranhassem que 
ele, homem já tão austero, se preocupasse com tais exterioridades, 
procurava se justificar: 

"É preciso não deixar aos medíocres e tolos, sequer essa 
superioridade: trajarem bem. As exterioridades têm inques- 
tionável importância. A um tresloucado e criminoso é mui- 
tíssimo ma& fácil dar logo cabo de qualquer maltrapilho, do 
que simplesmente desrespeitar um homem revestido das in- 
signias de alta posição social. Conturba-o a certeza de que 
esse insulto será incontinenti punido pelas leis e pelas auto- 
ridades." 

t 

2 conhecida sua decepção ao visitar Nova York. A sua desilusão 
nasceu logo a chegada. 

Na alfândega, os guardas demoraram-no em virtude da vistoria 
das malas. Principalmente uma delas, onde levava cerca de duzentas 
e cinqüenta gravatas! 
- Isto não pode ser para uma única pessoa! - exclamou o fis- 

cal alfandegário. - É preciso explicar qual o destino destas gra- 
vatas. . . 

Eça mirou-o do alto do seu monóculo reluzente. Esclareceu que 
mudava de gravata todos os dias. Disse das razões dos seus hábitos 
pessoais. Porém, o fiscal não se convencia: 
- O senhor pretende enganar-me? 
Então, o visitante achou que o melhor era apelar para a ironia. 

E serviu-se dela: 
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- Se a jovem América pode possuir quarenta e seis Estados, meu 
caro senhor, por que não posso eu, já a caminho da velhice, usar 
umas centenas de gravatas? 

A alfândega sorriu - e pôs o visto. 

A superstição era um fato notório na vida de Eça de Queiroz. 
Nunca encrava numa casa, sem antes primeiro pisar com o pé direito. 
O uivar dos cães o amedrontava. O piar dos mochos e das corujas 
enchiam-no de pavor. 

Conta-se que em seu quarto de estudante, em Coimbra, certa 
noite, um móvel que ali havia estalou, num ruido imprevisto e seco. 

- Que foi isto? - perguntou Eça, já todo assustado. 

- Bruxas! - respondeu, rindo, um dos seus companheiros. 

- Bruxas? - Não. 

- Sim, bruxas. Tens medo? 

- Medo, não - retorquiu. Tenho é respeito por elas. 

E justificou: 

- Bruxas são mulheres, o que já é sério; além disso, são sempre 
velhas, - o que é seriíssimo! 

Certa vez, encontrava-se ele hospedado em um dos grandes ho- 
téis, do Porto, habitual em exorbitar nos preços. 

Na manhã do dia que saiu, solicitou a conta. Quando lhe apresen- 
taram, Eça examinou-a e verificou que os "Extraordinários" somavam 
elevada quantia. 

Não teve dúvidas. Dirigiu-se ao gerente e observou-lhe, com um 
sorriso: 

- Falta uma verba nesta conta, entre os "Extraordinários". . . 
De forma alguma desejo prejudicá-los. 

- V. Excia. o dirá. 

- Ontem, quando entrei, o porteiro deu-me as boas-noites. Os 
senhores esqueceram-se de incluir isso na conta! 

Da sua famosa viagem ao Egito, em companhia do seu amigo 
Conde Rezende, quando da inauguração do Canal de Suez: 
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Para percorrer o Alto Egito, o Canal de Suez e a costa da Africa 
eles tinham necessidade dos serviços especiais de dragomano. Contra- 
taram um que deixou logo Eça estarrecido, com as suas respostas de 
uma doce bonomia. 
- Os crocodilos são perigosos no Alto Egito? - perguntou Eça. 
- Oh! Não. Somrnte eles chegam bem de mansinho perto do 

senhor. . . e abocanham-no. 

Referindo-se as desvantagens da educação cultural e espiritual 
muito prematura as crianças, exclama ele, em "Os Maias": 

"Qual clássicos! O primeiro dever do homem é viver. E para 
isso é necessário ser são, e ser forte. Toda a educação sensata 
consiste nisto: criar a saúde, a força e os seus hábitos, de- 
senvolver exclusivamente o animal, armá-lo de uma grande 
superioridade física. Tal qual como se não tivesse alma. A 
alma vem depois.. . A alma é outro luxo. I3 um luxo de gente 
grande". . . 

Por questões políticas, - em conseqüência da sua conferência no 
Cassino, de Lisboa, contra a escola romântica, - foi preterida sua 
nomeação de consul, razão pela qual replicou: 

"- Por que, enfim, - eu não posso ser consul por ter feito 
uma conferência - e essa conferência foi a condenação do 
romantismo, segue-se que eu não posso ser consul por ter 
condenado o romantismo! Ora, realmente, eu não sabia que 
para ser consul - era necessário ser romântico! Eu não vira 
entre as habilitações, que o programa requeria esta: "Certi- 
dão do regedor de que o concorrente recita todas as noites, 
ao luar, o Noivado do Sepulcro, do chorado Soares de Passos. 
"Eu não sabia disto, porque então também declaro à Secre- 
taria dos Estrangeiros: perdeu dois consules que melhor lhe 
podiam convir, Antony e Werther. 
"Ah! agora veja, infeliz realismo, que me obstrues um& 
carreira! " 
"Sim! para ir ser consul em Pernambuco, quem tivera o 
coração de Romeu!" 

* * 

Na idade madura, honrarias, glórias, jamais o tentavam. Nunca 
usava a fita da Legião de Honra, com que a França o havia agaloardo. 
- Na minha lapela, dizia, somente há lugar para as minhas 

flores. 
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Esta sobre o Tribunal de Contas, extraída de "Os Maias": 

"Duas horas e um quarto! - exclamou Taveira, que olhava o 
relógio. E eu aqui, empregado público, tendo deveres para 
com o Estado, logo as dez horas da manhã. 
- Que diabo se faz no Tribunal de Contas - perguntou 
Carlos. - Joga-se? Cavaqueia-se? 
- Faz-se um bocado de tudo, para matar tempo.. . Até 
contas! " 

Em "A Correspondência de Fradique Mendes", tipo que tão mb- 
gistralmente idealizou, tem muito dele: culto, sensível, sarcástico, 
pessimista. Em uma de suas cartas recomendava: 

"Um homem só deve falar, com impecável segurança e pure- 
za, a lingua de sua terra; todas as outras as deve falar mal, 
orgulhosamente mal, com aquele acento chato e falso que 
denuncia logo o estrangeiro." 

E, em seguida conta: 

"Eu tive uma admirável tia que falava unicamente o portu- 
guês (OU antes o minhoto) e que percorreu toda a Europa 
com desafogo e conforto. Esta senhora, risonha, mas dispép- 
tica, comia simplesmente ovos - que só conhecia e só com- 
preendia sob o nome nacional e vernáculo de ovos. Para ela 
huevos, wufs, egges, das ei, eram sons da  natureza bruta, 
pouco difençáveis do coaxar das rãs, ou de um estalar de 
madeira. 
''Pois quando em Londres, em Berlim, em Paris, em Moscou, 
desejava os seus ovos - esta expedita senhora reclamava o 
fâmulo do hotel, cravava nele os olhos agudos e bem explica- 
dos, agachava-se gravemente sobre o tapete, imitava com o 
rebolar lento das saias tufadas uma galinha no choco, e gri- 
tava Quiquiriqui! Cocorocó! Cowrocó! Nunca, em cidade ou 
região inteligente do universo, minha tia deixou de comer 
os seus ovos - e superiormente frescos!" 

Como testemunho da afirmação de que Eça, em seus trabalhos, 
era rigoroso consigo mesmo, a ponto de se exasperar, eis o que ele 
dizia em carta a Ramalho Ortigão: 
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"Você leu o primeiro capitulo da Capital? Que lhe parece? 
A mim pareceu-me mau; e o resto do livro, você verá, pior; 
é frio, é triste, é artificial; é um mosaico laborioso; pode-se 
gabar a correção mas lamenta-se a ausência de vida; os per- 
sonagens são todos empalhados - e tenho-lhes tanto ódio, 
que se eles tivessem algum sangue nas veias, bebia-lho. Sou 
uma besta; sinto o que devo fazer, mas não sei fazer." 

Sobre a lamentável indiferença dos leitores, em Portugal, no 
sentido de alguma patrocinação aos que viviam da  pena, numa de 
suas estupendas crônicas, "Testamento de Mecenas", dizia ele: 

"Os únicos escritores portugueses que receberam anonima- 
mente alguma coisa, por meio do correio, fomos nós, Ramalho 
de Ortigão e eu, quando redigíamos ambos "As Farpas": 
recebíamos então regularmente do Brasil, promessas de bor- 
doadas." 

A própria obra de Eça de Queiroz é quase toda, senão toda ela, 
uma prodigiosa obra de espírito. A sua linguagem é o modelo mais 
são, e quase única pela superioridade, graça e beleza de forma, tanto 
assim que, apesar dos anos já decorridos, continua ainda realmente 
atualizada. I 

Não podemos nos furtar ao prazer de mencionar certa amostra 
extraída ao acaso de uma das suas mais conhecidas obras - "O 
Crime do Padre Amaro": 

"O pároco José Miguéis passava entre o clero diocesano pelo 
comilão dos comilões. O chantre chamava-lhe Frei Hércules. 
- Hércules, pela força, - explicava, sorrindo. - Frei, pela 
gula. 

"E quando ele morreu o próprio chantre foi aspergir a cova; 
e, como costumava oferecer-lhe todos os dias rapé da sua 
caixa d'ouro, disse aos outros cônegos, baixinho, ao deixar- 
lhe cair sobre o caixão, segundo o ritual, o primeiro torrão 
de terra: 

- 13 a última pitada que lhe dou!" 
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Esta, extraiãa de "Prosas Bárbaras": 

"Anda, cocheiro: é um fregues que vai para a cova; a passo! 
Alto de S. João! A eternidade toma-te a hora! E enquanto o 
pobre morto vai, que dizem os que o viram partir, soluçando? 
Os filhos dizem: "Tinha de ser. . . " 
A esposa diz: "Vestida de luto!" 
O agiota: "Não foi mau freguês." 
Os médicos: "12 um caso interessante. . . " 
Os que o levam para a cova: "Era pesado, o maroto!" 

Aqui reproduzimos na íntegra uma passagem ocorrida com Ma- 
galhães Azeredo, grande admirador de Eça, e foi contada por Josué 
Monte110 em seu "Diário da Tarde": 

"- Conhece o meu estudo sobre o Eça? Obra de mocidade. 
Reli-o ontem, para a hipótese de uma reedição. Não alterei 
quase nada. Curioso, reencontrei ali mais a mim mesmo que 
ao Eça. Por sinal que publiquei aquele trabalho, primeiro nu- 
ma revista portuguesa que era editada em Paris. Em Paris? 
Em Paris. Uma tarde, fui rever-lhe as provas. E estava ao 
fundo da sala, a uma mesa da redação, corrigindo o meu ar- 
tigo, quando o Eça aparece, de luvas e chapéu alto, pergun- 
tando pelo diretor. Digo-lhe que também o aguardo. E Eça 
curvando-se para o meu texto: - Artigo seu? - E eu, ainda 
sentado: - Sobre o senhor. Uma análise de sua obra. - A 
fisionomia do Eça, encovada, olhos negros, subitamente sn 
iluminou: - A meu respeito? Ora viva! - E entre sério e 
risonho, entalando no olho míope o monóculo redondo: - 
Carregue-me nos adjetivos." 

Esta não podemos deixar de transcrever de suas "Notas Contem- 
porâneas": 

"Você conhece a história do judeu?. . . Mas, enfim, sabe que 
a Bíblia, a Lei, o Talmude, Jeová e outras instituições terrí- 
veis proíbem aos israelitas comer toucinho . . . 
Um dia, a um lanche, um judeu é convidado pela dona da 
casa a servir-se de fiambre. O homem hesita, tentado por 
Belzebu. O sorriso da dama era adorável, o presunto corado 
e tenro.. . Mas a lei santa? Uma rala, tão maltratada já 
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pelo seu Deus, não se arrisca facilmente a injuriá-lo. Enfim, 
sucumbindo a gula, o bom israelita estende a mão trêmula as 
escondidas (as escondidas de Jeová) e recolhe sutilmente ao 
prato uma fatia gorda de fiambre. 
Imediatamente no céu, que estava turvo e pesado, rebenta 
um trovão enorme. 

- Ora aí está - exclama o filho de Israel, deixando pender 
desconsoladamente os braços. - Sempre a mesma exagera- 

. .  
çáo! Todo aquele barulho pelos céus fora, por causa de um 
bocadinho de toucinho! " 

Como viajou muito e viveu longos anos no exterior, a saudade do 
seu velho Portugal era nele constante: prova-o o tema permanente das 
suas obras. 

Um dos seus biógrafos - Gentil Márques - chegou a lamentar 
a seu respeito: 

"Foi grande em demasia, para um país tão pequeno." 

Em absoluto! ninguém é demasiado grande para a terra em que 
nasceu. A verdade é que ele é quem foi digno das tradições do seu 
querido torrão natal. Eça foi grande em sua Pátria - e ela tornou-se 
ainda maior com ele! 

A sua aspiração suprema, isto sim, era estabelecer a força pelas 
idéias, quando ele mesmo reconhecia: 

"Fomos grandes pelo que outrora faziam as nações grandes 
- a força; procuremos tornar-nos fortes pelo que hoje fazem 
as nações fortes - a idéia. Foi esta nobre superioridade que 
eu desejei a minha pátria." 

Na realidade, com o poder que representou a sua extraordinária 
obra literária alcançou o seu objetivo: projetou Portugal e a sua lín- 
gua no consenso universal das idéias e da cultura. 

Eça de Queiroz era, no fundo, um homem simples. Não teve am- 
bições - exceto saber. Não teve receios - exceto de errar. Escrevendo 
a sua língua - foi um prosador inexcedível; satirizando sua época - 
um artista incomparável; vivendo sua vida - um homem de bem! 
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CARL PHILIPP EMANUEL BACH 

( 1714-1788) 

JOSÉ DA VEZGA OLIVEIRA (* )  

Filho de Johann Sebastian Bach (1685-1750) e sua primeira mu- 
lher Maria Barbara (1684-1720), nasceu Carl Philipp Emanuel em 
Weimar, a 8 de março de 1714. 

Seus precoces dotes artísticos manifestaram-se na composição. Aos 
dezessete anos gravou de próprio punho sua Opus I, um minueto para 
clavier (I). A esse tempo, já se fizera notar como exímio virtuose de 
cravo e clavicórdio. Embora reconhecendo o talento de Philipp e de 
seu irmão Wilhelm Friedemann, julgou Johann Sebastian de bom 
alvitre um currículo e diploma universitário para ambos. Emanuel 
foi despachado a Lípsia, onde por três anos estudou Direito. Mais tar- 
de estagiou em Franco-forte-sobre-o-Oder, a fim de concluir os estu- 
dos jurídicos. A cidade ostentava modesta vida musical. Para sobre- 
viver, deu aulas particulares, recitais e concertos. Carl Philipp alme- 
java progredir, conhecer músicos, instruir-se. Seu temperamento in- 
dependente e altivo fê-lo afastar-se de locais em que poderia usufruir 
os benefícios do alto prestígio e reputação de seu egrégio progenitor. 
Decidiu tentar a sorte em Berlim, capital do poderoso reino da PrÚs- 
sia, talvez aconselhado por um seu íntimo amigo, o ministro Von 
Happe. Em 1738 já lá se encontrava, decidido a fixar residência as 
margens do Spree. O rei Frederico 11, o Grande, ou porque apreciasse 
as numerosas composições de Carl Philipp consignadas à flauta, ins- 
trumento que o monarca tocava amadoristicamente; ou impressio- 
nado pelos incomuns dotes de virtuose-improvisador, convocou-o para 
o cargo de Kammermusikus, especializado na musica de câmara e na 
arte de acompanhar concertos e recitais, quasi diários em palácio, 
realizando ao cravo e à primeira vista as partes de baixo-contínuo ou 
cifrado. 

( * )  Jose da Veiga Oliveira 6 membro fundador da Sociedade Brasileira de Musicologia, 
autor do livro 'Johann Sebastian Bach - A Plenitude do Gênio' e crItico de musica 
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Empenhado na reforma administrativa dos serviços públicos, em 
reestruturar o exército, nem por isso Frederico descurou de seus am- 
b-ciosos pianos artlsticos. Monumentais e suntuosos palácios foram 
con~lru~dos em Charlottenburg e Potsdam. Este último celebrizou-se 
sob o nome de Sans-Ssuci, residência predileta, centro de permanen- 
tes atividades artistico-musicais vespereinas, nas quais o próprio rei 
empunhava sua traversière, flauta travessa, ao lado do cravo e da 
viola de gamba (o continuo), no meio da seleta orquestra de câmara. 
Adema-s, E'rederico deu iormidável impulso a vida musical da Capital. 
Em 1'142 loi inaugurado por uma companhia lírica italiana um belo 
teaLro de opera. burante o carnaval Iazia-se ópera duas vezes por se- 
mana, com entrada iranqueada a todos os cidadãos dignos e correta- 
mente trajados. O rei ocupava uma poltrona atrás do maestro-regente. 
Ambos seguiam pela partitura. O mínimo deslise de qualquer exe- 
cutante valia severa reprimenda do implacável monarca! 

Tal como Napoleão Bonaparte, Frederico-o-Grande preferia a 
música e os cantores italianos, segundo a moda do tempo. Rodeava-se 
de ardstas, salientando-se o flautista Johann Joachim Quantz (1697: 
lrí73), peaagogo e compositor, responsável por 300 (! ) concertos para 
f l a u ~ a  e orqueswa de camara. Preceptor musical do rei, desfrutava de 
incomum prestigio, elevados honorarios. "Status" equivalente ostenta- 
vam os irrilaos Lrraun: JohannGottlieb (17 03-1771), eminente violinis- 
ta, regente da orquestra régia; e Karl Heinrich (1704-1759), composi- 
tor, excelente cancor e diretor da ópera de Berlim. Sem contar diversos 
integrantes da conspicua familia Uenda, emigrada da Bohêmia, atual 
Tchecosiováquia. 

Comparada a essa excepcional plêiade de músicos, a posição de 
Carl khilipp era modesta, tanto em pres'cigio quanto em nivel salarial, 
hm que pesasse a circunsLância de se enconcrar em contato perma- 
nenLe com a orquestra e os solistas da corte de Potsdam, é indubita- 
vei que eiitre eles jamais se desenvolveu uma cooperaçao amistosa e 
integral. Havia problemas, surdos atritos. Carl Philipp era useiro e 
vezelro em brincadeiras nem sempre apropriadas ao protótipo do dés- 
pota esclarecido, cujo limitado entendimento estético suportava a 
custo o escilo musical audaz de seu músico de câmara. Frederico ama- 
va a literatura francesa, o esLilo arquitetônico rococó, a música ita- 
liana da segunda metade do século XVIII. 

Não obstante, o ilustre Bach permaneceu por 28 dilatados anos 
a serviço do rei. A pouco e pouco sua fama crescia em toda a Alemanha. 
Afluiam-lhe ofertas de posições financeiramente compensadoras. Po- 
deria partir quando lhe aprouvesse. Mas Carl Philipp casara-se em 1744 
com Johanna Maria Dannemann, de quem teve três filhos, os quais, 
como súditos prussianos, poderiam ser obstados de viajar, sem a ex- 
pressa licença do rei. 
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Não obstante as contrariedades, havia em Berlim ótimas znsan- 
chas para um compositor renomado. Em 1752, Carl Philipp publicou 
a primeira parte da obra tecnica de importância cimeira: Versuch 
uber die wahre Art das Clavier zu spi'elen ("Ensaio sobre a Verda- 
deira Arte de Tocar o Instrumento de Teclado"), editada a comple- 
mentação em 1762. 

Sociável ao extremo, habituou-se a receber a nata da intelectua- 
lidade berlinense, que se deleitava por horas com as magistrais e 
incomparáveis improvisações ao clavicórdio, instrumento predileto 
de Carl Philipp. 

Pax optima rerum - vetusta legenda da Universidade de Kiel 
- mais uma vez teve sua validade comprovada na  eclosão da Guerra 
dos Sete Anos, que trouxe enormes prejuizos patrimoniais a todos os 
habitantes da Prússia. Com as finanças em precário estado, C. P. E. 
Bach socorreu-se das lições particulares a numerosos discípulos, atraí- 
dos de todas as partes, em virtude de sua reputação pedagógica. 

Foi então que Carl Philipp tomou a resolução de mudar-se defi- 
nitivamente de Berlim, rumo a Hamburgo, onde se encontrava o 
eminente octogenário e seu padrinho, Georg Philipp Telemann (1681- 
1767), diretor-geral de música por mais de oito lustros, vindo a fa- 
lecer a 25 de junho de 1767. Após cinco meses de expectativa, Carl 
Philipp foi qualificado sucessor. Com relutante má vontade e algu- 
ma interferência diplomática, Frederico I1 liberou o compositor, que 
pode assumir as novas funções em março de 1768. Aguardava-o in- 
gente soma de trabalho. Como Chantre ("Cantor") cumpria-lhe diri- 
gi'r o Johanneum, a escola de latim, as atividades musicais das cin- 
co principais igrejas da cidade hanseática. Estafante labor: duzentas 
execuções anuais, entre elas dez Passionen em treze dias sucessivos, 
quando da Semana Santa. Além de regente e compositor, havia ser- 
viço administrativo em termos práticos, tais como pagamento a co- 
pistas, cantores, instrumentistas, de cujas contas e comportamento 
era responsável. 

A posição altamente lucrativa para o filho de Johann Sebastian 
encerrava a vantagem de uma completa desviculação dos deveres 
formalistas, exasperantes da etiqueta palaciana de Sans-Souci, como 
p .ex. esperar horas na antessala pelo rei, que a todos tratava como 
se fossem contínuos ou moços de recado. Hamburgo, cidade livre, 
riquíssima, de intensa atividade comercial e marítima, oferecia-lhe 
a majestosa visão dos rios Elba e Alster, com as dezenas de navios 
a vela, chegando e partindo. Largas avenidas, sombreadas por belas 
árvores, eram convites para deliciosos passeios. A natureza comunica- 
tiva de Carls Philipp prolongou o espontâneo cultivo da hospitali- 
dade e da amizade. Formou-se um brilhante círculo de intelectuais, 
filósofos, professores, músicos, clérigos, gentes da cultura, da arte, 
do espírito. 
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Mas nem tudo eram luzes. Sob o ângulo interpretativo, muitas 
execuções deixavam a desejar. Cantores, instrumentistas queixavam- 
se dos mal conduzidos ensaios, do trabalho extenuante. O senso prá- 
tico do compositor fê-lo claramente distinguir a música própria para 
o desempenho de seu ofício e uma outra, especificamente para o 
próprio entretenimento e prazer. 

Tal como outrora Handel em Londres, instituiu concertos de as- 
sinatura, nos quais apresentava-se na dupla qualidade de solista e 
regente. Tornaram-se conhecidas as audições em sua residência. Ro- 
deado de amigos "connoisseurs", improvisava ao clavicórdio Silkr- 
mann uma sucessão magnífica de fantasias livres, num oceano de 
modulações. Seu olhar abstrato perdia-se como num sonho. Eram 
horas vitais de êxtase, de absoluta liberdade criativa. 

Faleceu em Hamburgo, a 14 de dezembro de 1788, aos 74 anos 
de idade. Sua valiosa pinacoteca e musicoteca foram leiloadas na ca- 
pital prussiana, por Georg Polchau, bibliotecário da "Singakadernie" 
de Beriim. Importa notar que Carl Philipp salvou para a posteridade 
boa parte do inapreciável acervo manuscrito de seu pai ( 2 ) .  

ESTILO E 'IZCNICA 

C. P. E. Bach ocupa no contexto da história da música a posição 
de um pre-clássico. Em sua vasta obra, os elementos do Barroco tar- 
dio se submetem a transformação, por meio de uma linguagem ex- 
pressiva e harmônica que abre passo a fixação da forma allegro-de- 
sonata, base da música instrumental porvindoura (concerto, sinfo- 
nia, sonata, quarteto, trio, etc.) ; forma que os compositores da deno- 
minada Primeira Escola de Viena (Haydn, Mozart, Beethoven, Schu- 
bert) conduziram ao apogeu da perfeição. 

O estilo inconfundivelmente pessoal de C. P .E. Bach ficou carac- 
terizado pelos termos Empfindsamkeit, Empfindsamstil (sensibilidade, 
estilo sensível). Em uma passagem de suas memórias, escreveu o pró- 
prio compositor: "Tal como a vejo, a música deverá comover emocio- 
nalmente o coração; e um intérprete jamais alcançará esse desidera- 
to através do mero arrastar-se, martelar ou arpejar". Mais claramente 
definiu de forma axiomática: "um musicista não pode comover ou- 
tros, a menos que ele mesmo se comova". 

13 surpreendente que essa metamorfose revolucionária fosse acon- 
tecer num domínio talvez pouco propício a tais finalidades: a música 
para clavicórdio, instrumento de limitadas possibilidades em nível di- 
nâmico, mas no qual C. P . E. Bach alcança um ponto cimeiro na lite- 
ratura para instrumento de tecla, tornando-se o verdadeiro criador 
do moderno estilo expressivo do piano ( 3 ) .  
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Compositor dramático nos domínios da música pura, C. P .E. 
Bach, inscreveu poderosas marcas de sua individualidade: incoercível 
vitalidade, enérgicas pulsações, abruptos contrastes forte e piano, 
silêncios, suspensões (Luftpausen) , rápidas transições modulatórias, 
que percorrem tônica, dominante, subdominante nas partes em Al- 
legro que desembocam sem prévio preparo em amplos, lânguidos, pas- 
sionais Andantes, para concluir nos Finale sob forma de rondó ou de 
variação. 

Confrange verificar que a obra desse extraordinário compositor ( 4 )  

ainda não encontrou entre apreciadores da música artística a resso- 
nância e o prestígio a que faz jus. 

(1) O termo Clavier era utilizado ao tempo de .i. S .  Bach para designar qualquer 
instrumento provido de teclado. - Vd.  Karl Geiringer, The Bach E'amily - Seven Gene- 
rations of Creative Genius, New York, 1954,  pgs. 259-60.  

( 2 )  Karl Geiringer, ob. cit., pgs. 336-377 .  

( 3 )  Paul Henry Lang, Music in Western Civilisation, New York,  Norton, 1941,  pgs. 
595-598. 

( 4 )  A sigla " W  ou "Wq" diz respeito B catalogaç80 tem8tico-sistemAtica da obra 
de C .  P.  E. Bach, realizada pelo musicólogo belga Alfred Wotquenne, Catalogue th6ma- 
tique des oeuvres de C'. Ph. E.  Bach, 1905.  - A natureza deste modesto trabalho impede- 
nos de comentar com amplitude a obra pluriforme do compositor. 

DISCOGRAFIA 

A principal dificuldade para a formulação de um elenco disco- 
gráfico reside em sua própria transitoriedade. O discófilo experiente 
não pode nem deve perder tempo, ao tomar conhecimento da publica- 
ção de obras que particularmente o interessam. O Catálogo Schwann 
menciona, registradas em disco, 78 composições exclusivamente ins- 
trumentais de C .P.E. Bach. O repertório a seguir indicado procura 
selecionar algumas das melhores gravações, que possuimos e preza- 
mos sobremaneira, por sua alta e intrínseca valia estética e interpre- 
tativa. 

Num clavicórdio formulado por Carl Schmahl em Ratisbona (Re- 
gensburg), Fritz Neumeyer executa o Rondó em Dó maior, Wq 56 n.O 
2, a Fantasia I1 em Dó, Wq 59 n.O 2 e a Sonata I, em Sol maior Wq 
59 n.O 6 (Basf/Harmonia Mundi Stereo 25 22 482-1; ed brasileira). 
Execuções absolutamente superlativas. 

No mesmo nível interpretativo situa-se o famoso flautista pari- 
siense Jean-Pierre Rampal, que toca os Concertos em Lá menor e Sol 
maior (Wq 166-169), acompanhado pelo Conjunto Orquestral de "L' 
Oiseau-Lyre", reg. Louis de Froment (OL 50 121). 
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Os maestros Leslie Jones ("Nonesuch", H-71 180) e Raymond 
Leppard ("Philips", SAL 3701; 839 742 LY) respondem por adequadas 
execuções das "Vier Orchester-Sinfonien" Wq. 183, publicadas em 
1780; respectivamente pela "The Little Orchestra of London" e "The 
English Chamber Orchestra". 

"Collegium Aureum" (Basf/Harmonia Mundi 20 29 319-1, ed. 
brasileira) publicou num álbum as quatro Sinfonias de Hamburgo 
(Si menor, Lá maior, Dó maior, Ré maior) que datam de 1773. 

Remontando a 1748 em Potsdam, quando Johann Sebastian ainda 
vivia, o Concerto em Ré menor, para cravo e orquestra de cordas, 
apresenta até mesmo configurações pre-românticas. Fritz Neumeyer 
e os "Wiener Solisten", comandados por Wilfried Boettcher ("Van- 
guard/Siereolab", BGS-5040), qualificam-se altamente na execução. 

De 1788 data o Duplo Concerto em Mi bemol maior, para cravo, 
fortepiano, duas flautas, duas trompas e cordas, colocando frente a 
frente dois instrumentos de estrutura diametralmente oposta, símbo- 
los do passado (o cravo) e do porvir (o Hamrnerflugel; fortepiano). 
Duas gravações foram editadas: Li Stadelmann, cravo; Fritz Neu- 
meyer, Hammerklavier; conjiinto da Schola Cantorum Basiliensis, 
dir. August Wenziger ("Archiv", SAPM 198 175) ; Anneke Uittenbos- 
ch, cravo; Jean Antonietti, piano; "Leonhardt-Consort" Arnsterdam; 
"Concentus Musicus Wien", dir. Gustav Leonhardt. - Telefunken 
"Das Alte Werk", SAWT-9490. 

A série Florilegium de "L'Oiseau-Lyre" dedicou um LP a seis So- 
natinas e outras tantas Sonatas para teclado (54 103, ed. brasileira, via 
Poly-Gram). Christopher Hogwood utiliza-se de um clavicórdio de sua 
propriedarie, Iabricaao em 1'1 61 por Johann Adolf Hass. 

Parcamente representada em discos, a obra vocal do "Bach de 
Hamburgo" oferece apenas o soberbo Magnificat em Ré maior, data- 
do de 25 de agosto de 1749, e o oratório "Os Israelitas no Deserto" 
(Wq 238), estreado em Hamburgo, 14 de dezembro de 1749. Do pri- 
meiro, anotamos a execução de Jennifer Vyvian, soprano; Helen Watts, 
contralto; Wilíred Brown, tenor; Thomas Hemsley, baixo; orquestra 
e coro reg. Geraint Jones (HMV/EMI CSD 1612). Quanto ao segundo, 
a única gravação provém da "Archiv Produktion", pela soprano Sylvia 
Geszty, contralto Catherine Gayer, tenor Ernst Haefliger, barítono 
Hermann Prey, Coro da "Berliner Singakademie" e Orquestra Sinf6- 
nica da Rádio de Berlim, reg. Mathieu Lange (2 708 021, 2 LP). 



HOGARTH, PINTOR SHAKESPEAREANO 

FERNANDO WHZTAKER DA CUNHA 

William Hazlitt (1778-1830), que iniciou sua brilhante vida inte- 
lectual como pintor, tornando-se, posteriormente, notável ensaista, 
critico e historiador, pronunciando-se sobre a importante obra artís- 
tica de William Hogarth (1697-1764), escreveu: "other pictures we see, 
Hogarth's we read". 

Efetivamente, documento imprescindível para o conhecimento de 
sua época, acompanha-se o desdobramento da pintura de Hogarth, 
também excelente desenhista e gravador, como se fosse desenvolvi- 
mento do trama de uma sedutora novela de costumes, com forte 
acento popular em suas significativas cenas. Criador da caricatura mo- 
ral, libertando, sob outro ângulo, a arte inglesa de influências alie- 
nígenas, objetivou representar com as seqüências as vicissitudes de 
um mesmo personagem, no qual, constantemente, se projetava, dan- 
do as suas produções um forte conteúdo autobiográfico. 

Nascendo, vivendo, sofrendo, produzindo e morrendo em Londres, 
tendo passado parte da infância em Smithfield, zona que não fora 
atingida pelo grande incêndio de 1666, a mágica e tentacular metró- 
pole está toda na obra de Hogarth, movido por um abrasado civismo, 
com seu espantoso cortejo de contradições sociais em que a miséria 
e a opulência, acima das condições de espaço e tempo, se entregam, 
freneticamente, a uma grotesca, trágica e irresponsável sarabanda 
que, no século seguinte, seria registrada por Marx, então, um simples 
morador de Dean Street, em pleno Soho, que não era, contudo, bairro 
operário. 

A paisagem urbana e psicológica londrina está admiravelmente 
refletida nas composiçóes hogartianas que passeiam da reprodução 
de Convent Garden, de execuções públicas, de instantâneos de prostí- 
bulos, clubes e coffee-houses elegantes ao registro de ruas imundas, 
de patéticos manicòmios, de botequins sórdidos, cheios de bêbados (não 
fosse a embriaguez - como a pobreza - um de seus temas constan- 
tes) e de prisões repletas e mal dirigidas. 
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Muitos de seus personagens falam e as legendas são preocupantes 
mensagens para a posteridade. Entendem alguns especialistas que os 
satíricos retratos morais traçados pelo pintor levam a compará-lo com 
Shakespeare, analista profundo e incomparável da grande comédia 
da existência ("a tale told by an idiot"). 

As próprias circunstâncias explicam Hogarth. Seu pai fora chefe 
de tipografia e malogrado mestre-escola e escritor, que se tornou ge- 
rente de uma sofisticada coffee-house, onde "the master of the House 
in the absence of others is always ready to entertain gentlemen in 
the Latin tongue", vindo a cumprir pena por dívida, com o fracasso 
do empreendimento. 

Sua mãe vendia pomadas para combater gripes, perdendo, nesses 
anos difíceis, dois filhos, irmãos do artista. 

Para subir na escala social, mas, principalmente, para atender 
a uma vocação insopitável, t.ecnicamente, como discípulo havia sido 
do gravador Elis Gamble, no atelier da atual Leicester Square, Hogarth 
ingressou na  St. Martin's Lane Academy, que mais tarde refundaria 
para o aprendizado de jovens estudantes. 

Seu casamento com Jane Thornhill, filho do pintor de assuntos 
históricos Sir James Thornhill, que se tornaria seu orientador, foi 
surpreendentemente estável. 

A paixão pelo teatro influenciou muitos de seus trabalhos, que 
demonstram "action on stage", e, por outro lado, refletiram na lite- 
ratura. Henri Fielding (1707-1754), que morreu em Lisboa, transfor- 
mou em palavras a critica social e plástica de Hogarth, amigo, que 
ilustrou seu drama "Tom Thumb" e suas traduções de Molière. 

O notável romancista, autor de "Tom Jones", aliás, parecia-se 
com um dos tipos de Hogarth. Pretendendo advogar, entregou-se a 
uma dissoluta vida, esbanjando seus bens e, para viver, voltou-se para 
as atividades literárias, vindo a obter, certamente, pelo prestígio que 
granjeara, o cargo de Juiz de Paz, em Londres. 

O paradoxo acompanhou sempre o representativo pintor. Em 
1748, numa viagem a França, em difícil momento político, foi preso 
como espião, por estar desenhando as fortificações de Calais, e, revol- 
tado, produziu ele "Calais Gate", como um veemente protesto histó- 
ricc. 

Muralista e irreverente crítico social, um fundamento ético de 
reconstrução é facilmente perceptível na construção temática de 
Hogarth, portador, diga-se de passagem, de forte sentimento religioso 
como demonstra sua pintura "The Pool of Bethesda", para o St. 
Bartholomew's Hospital. 

A série de "The Marriage Contract" é uma sarcástica e demoli- 
dora visão de uma alta sociedade manobrada por interesses subalter- 
nos, voltada aos bens materiais, a cupidez da propriedade, como era 
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da filosofia da época, sem qualquer sentimento nobre. Inicia-se com 
um contrato de casamento Iirmado entre o aristocrático e arruinado 
pai do noivo (que, displicentemente, enquanto o progenitor conclui o 
ajuste, toma uma pitada de rapé, rrhrando-se no espelho) e o apata- 
cado burguês pai da noiva, a qual, por sua vez, não manifesta qual- 
quer interesse pelo ato. 

A série prossegue, mostrando a dissipada vida do casal e suas 
noitadas, descuiúando-se do pagamento das contas, para tormento 
do contador. No bolso do marido uma peça de roupa de outra mulher 
e no olhar malicioso da esposa, que se espreguiça, langorosa, um indí- 
cio de que havia mantido relações extraconjugais. 

A situação evolui. Surpreendendo a mulher com o advogado 
Silver Tongue (!), num bordel, o marido duela com ele, que foge de 
camisola, após feri-lo mortalmente, enquanto a adúltera pede perdão 
de joelhos, ao moribundo consorte. 

A condessa, no episódio final, suicida-se, ingerindo láudano, e, 
enquanto jaz morta na poltrona, beijada pela filhinha, erguida pela 
ama, o pai lhe retira apressado os anéis do dedo. 

A teoria artística dos desenhos de Hogarth é a "serpentine line" 
que dá as suas figuras um novo dinamismo e vítima, igualmente ele, 
dos males do etilismo, expõe seus efeitos devastadores na populaça, 
em quadros terriveis, como "Beer Street" e "Gin Lane", no qual um 
mundo caótico e anárquico parece desabar. 

As pinturas de crianças, do autor da impressionante série "A 
Rake's Progress", sobre a degradação de um libertino, fazem-no um 
precursor de Freud, pois as enfoca sem sentimentalismo, exprimindo, 
em suas expressões as vezes sádicas, ausência de doçura e mesmo de 
inocência. 

Merecem destacados, ainda, entre outros, os quadros "Virtue 
Unrewarded" e "David Hume"; o primeiro sobre Clarissa Harlowe, 
romance de Samuel Richardson (1689-1761), escritor muito lido no 
final do Século XVIII, admirado por Diderot e autor anteriormente 
de Pamela. 

Richardson (ele próprio parecido com personagens de Hogarth) , 
filho de um marceneiro, que passou, obscuramente, sete anos numa 
gráfica, vindo a desposar a filha do patrão, terminando por ter sua 
própria tipografia, objetivou representar, em Clarissa, a desventura 
das mulheres que se deixam iludir por sedutores, como Lovelace, 
personagem de ficção construído como um tipo. 

O trabalho sobre Hume (1711-1776) mostra-nos cavalheiro volu- 
moso, sentado absorto diante de um manuscrito, enquanto outros 
jazem no chão. O que vinculava Hogarth ao relevante filósofo e his- 
toriador escocês, que passou sua juventude na França (Reims) e foi 
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preceptor, secretário dealgumas personalidades, subsecretário de Es- 
tado e bibliotecário em Edinburgo, onde nasceu e morreu, foi, ao que 
parece, o ceticismo e o respeito a moral. 

Com efeito, o conhecimento para o pensador era baseado em 
linhas empiricas, chegando ele (e não Hogarth) a descrer da religião, 
da Providência e dos milagres, fazendo, como historiador, rigorosa 
análise dos acontecimentos. 

Seu rompimento com Rousseau deveu-se a instabilidade psico- 
Iógica do amigo, ao "humeur ombrageuse" dele, sujeito a depressões. 

A corrupção política, as soporíleras sessões do Parlamento, os 
poetas descuidados da vida material, os advogados presunçosos foram, 
outrossim, vergastados pelo pintor de olhos bem abertos para o mun- 
do, como comprova seu conhecido auto-retrato. 

A casa de campo (na área de Chiswick, hoje incorporada a 
cidade) para onde Hogarth transferiu-se, em 1749, passando lá, por 
conseguinte, seus últimos quinze anos, foi, na verdade, um refúgio 
tranqüilo de uma vida atribulada, longe ào bulício da residência ur- 
bana de "Leicester Fields", fazendo-se acompanhar da esposa, da 
sogra e da irmã. 

Na confortável vivenda (atualmente, significativo museu) que, 
após a morte do proprietário, da mulher e da irmã, incorporou-se ao 
patrirnônio de uma prima da segunda, Mary Lewis, tendo sido aberta 
ao público, em 1902, e restaurada em razão dos bombardeios de 1940, 
sen~e-se, ainda, a presença do artista, pelos retratos de seus amigos 
(Fielding e Garrick, entre eles), por seus quadros, pelas ilustrações 
que fez do poema burlesco Hudibras, de Samuel Butler (1612-1680), 
autor que deve tê-lo influenciado. 

Famoso por seu espírito fino, o poeta, que fora empregado de 
um juiz de paz, obteve, ao depois, a proteção de pessoas influentes 
que lhe permitiram dedicar-se a literatura, vindo, todavia, a falecer 
em extrema penúria, desamparado que fora por Carlos 11. Em Hudi- 
bras, o fanatismo político e religioso dos contemporâneos fd exposto 
ao ridiculo e, não obstante seu êxito, deve ter trazido ao poeta pode- 
rosas inimizades. 

Outro interessante e curioso poeta satírico, esse contemporâneo 
de Hogarth, foi Charles Churchill (1731-1764), cura de uma paróquia, 
que levou uma dissoluta vida, morrendo, outrossim, na miséria e com- 
pondo com Butler, Fielding e Richardson, movimentada galeria tragi- 
cômica, afim com a temática do talentos0 artista de que se cuida. 

Eclesiástico foi, da mesma forma, o suficiente irônico Lawrence 
Sterne (1713-1768), autor de "Tristan Shandy", que provocou escân- 
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dalo, talentos0 participante dessa brilhante época, e que tomara Ra- 
belais por modelo. Desgastado pela desregrada vida que levava e que 
transparece em sua literat~ra~viajou para a França, vindo a escrever 
"Sentimental Journey", considerada, pela crítica, sua melhor pro- 
duçao. 

Pintor da natureza humana, em seus sombrios e grotescos arca- 
nos, fazendo de sua obra, constantemente, um roman fleuve de meti- 
culosa sondagem psicológica e de penetrante análise social, William 
Hogarth, há dois séculos desaparecido, é absolutamente atual, por 
seus inegáveis motivos de permanência expressos numa elaboração 
artística de inquietante conteúdo humano. 



O INSTITUTO HISTÕRICO E A REVOLUÇÃO DE 1932 

ROBERTO MACHADO CARVALHO 

Acontecimento marcante na história cívica de São Paulo, a Revo- 
lução de 32, encontrou nas instituiç&s profissionais, sociais, cívicas 
e culturais do Estado, uma receptividade igual ou maior do que aque- 
la refletida no entusiasmo da população, na  união dos políticos de 
todos os matizes, na sabedoria dos líderes e mestres, na impetuosidade 
vibrante da juventude, no poder econômico do comércio e agro-indús- 
tria e no sangue generoso dos soldados que viveram o dia a dia dos 
combates. Foi assim que, no Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, a mais antiga instituição cultural paulista e que caminha 
gloriosamente para o seu primeiro centenário, repercutiram os ideais 
constitucionalistas de 32, embora respeitando a norma estatutária 
impeditiva do envolvimento do sodalício em "discizssões políticas" 
(Estatutos de 1894, reformados em 1901 e em vigor em 32). Acontece 
que a alavanca que impulsionou a vibração de São Paulo era tão no- 
bre e tão acima de quaisquer questiúnculas de menor porte, que o 
Instituto, através da diretoria e associados da época, houve por bem, 
emprestar sua cclaboração para a preservação do regime das liber- 
dades constitucionais, embutido na consciência dos paulistas, desde 
os tempos das Bandeiras. Afinal, São Paulo pelejava por uma exigên- 
cia altaneira, digna de seu passado, a reconquista ou a retomada dos 
principios democráticos, alicerçados no império da Lei e do Direito. 
Sabiam bem os homens de São Paulo que nenhum povo pode desfru- 
tar dos benefícios da civilização e viver soberanamente, sem o res- 
peito as normas de uma Constituição, calcada em bases de uma de- 
mocracia representativa e federativa e que permita ao homem viver 
com dignidade e altivez. Francisco Morato, o notável procer do Parti- 
do Democrático, definiu bem a posição de São Paulo ao salientar que 
"a luta é para que o Brasil retome o fio de sua marcha ascenciond 
a sombra benfazeja da Constituição e pela voz de seus legítimos repre- 
sentantes". 

Em 32, de São Paulo unido, eclodia uma elarinada que, vindo do 
cerne da alma bandeirante anunciava: ou o Brasil convive com uma 
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Constituição ou seremos tragados pelas forças do primitivismo e da de- 
sordem. E o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo estava per- 
feitamente sintonizado com os ideais de 32. Para bem ajustar tal iden- 
tidade, o sodalicio da Rua Benjamin Constant, n.O 40, número de sua 
sede na época, contava em seu comando com uma das figuras mais 
representativas da sociedade paulistana, o eminente e inesquecível 
Dr. JOSS TORRES DE OLIVEIRA, o sexto presidente e um longo 
mandato (de 1930 a 1950, ano de seu falecimento). Tão competente 
e dinâmico foi a gestão Torres de Oliveira neste silogeu que, em ses- 
são de 6 de maio de 32, em plena vivência daqueles dias tumultuosos, 
com horizontes carregados de nuvens ameaçadoras, foi apresentada 
uma PROPOSTA, assinada por diversos sócios efetivos, conforme de- 
nominação da época, para que, diz textualmente: "ao atual presiden- 
te do Instituto, em sinal de admiração e reconhecimento pelos gran- 
des serviços que tem prestado, fosse conferido o título de PRESIDEN- 
TE PERPgTUO". A Proposta foi discutida na sessão seguinte, 20 de 
maio, já as vésperas da gloriosa jornada da noite de 23, quando tom- 
baram na Praça da República, os primeiros mártires dos ideais de São 
Paulo. E, naquela sessão, Torres de Oliveira recebeu a justa homena- 
gem dos sócios presentes que lhe outorgaram o título de Presidente 
Perpétuo. Afonso José de Carvalho, José Soares de Melo, Plínio Airo- 
sa, Ataliba Nogueira, Nicolau Duarte Silva, Antonio Pompeu de Ca- 
margo e Eugênio Monteiro, foram as autorizadas vozes que encami- 
nharam a votação da vitoriosa Proposta, motivo suficiente para que 
Torres de Oliveira injetasse ainda maior entusiasmo nas veias de sua 
operosa gestão. Junto de sí, atuavam duas figuras exponenciais: o 1 . O  

secretário Plinio Marques da Silva Airosa, futuro mestre de Etnogra- 
fia e Língua Tupi-Guarani da Universidade de São Paulo e Nicolau 
Duarte Silva, notável jornalista e benemérito do sodalício. Diga-se de 
passagem que o 1 . O  secretário efetivo, eleito para o período 30-33, o 
destemido e ínclito Cel. Pedro Dias de Campos, teve sua gestão tumul- 
tuada, devido as suas posições políticas de oposição ao desvirtuamen- 
to dos princípios do movimento revolucionário de 30 que levou Getú- 
lio Vargas e seus asseclas ao poder. Teve de amargar, e o fez com 
honra, cinco meses de prisão política. Causou grande alegria aos 
dirigentes e sócios do Instituto, a notícia de sua libertação, fato regis- 
trado em sessão de 5 de abril de 1931. Nos dias da Revolução, o 1 . O  

Secretário, em licença do cargo, foi um bravo soldado, atuando numa 
área que bem conhecia, por andanças anteriores, a região da alta Soro- 
cabana, quase divisa com o Paraná. Foi alí que deslanchou a expe- 
riência, a coragem e a liderança do velho soldado Dias de Campos, 
visando salvaguardar a fronteira do Estado, promover a resistência 
ante as ameaças da tropa adversária, vinda do sul. Agindo com gran- 
de tirocínio, reuniu voluntários, armou-os adequadamente, inclusive 
com veihos fusis consertados nas oficinas da Sorocabana, em Bernar- 
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dino de Campos, obteve a cooperação de operários locais para a con- 
fecção de lanças-granadas e coordenou toda a ação bélica. Com uma 
tropa bem disciplinada, conseguiu dispersar a força contrária, espavo- 
rida ante a artilharia das metralhas constitucionalistas. Na pessoa do 
Cel. Pedro Dias de Campos, sócio desde 1909 até seu falecimento em 
1953, espaço de 44 anos, e em pleno front, estava presente a tradição 
cívica do sodalício. 

Dias depois daquela sessão, o Instituto recebia um ofício subscrito 
pelos presidentes do Instituto de Engenharia, da Sociedade de Medi- 
cina e Cirurgia e do Instiluto da Ordem dos Advogados de São Paulo, 
solicitando a colaboração da entidade para a "propaganda em prol 
da restauração do regime constitucional do Brasil". Claro que, naque- 
les dias, a "restauração do regime constitucional" era uma constante 
preocupação dos associados. Ela, entretanto, deveria ser colocada em 
sintonia aos objetivos da instituição, estabelecidos desde sua fundação 
em 1.O de novembro de 1894, por Toledo Piza, Domingos Jaguaribe e 
Estevão Leão Bourroul, obedecidos cabalmente pelo primeiro presi- 
dente, o grande Cesário Mott"a Júnior e seus sucessores, isto é, "pro- 
mover o estudo e o desenvolvimento da História e da Geografia do 
Brasil, e principalmente do Estado de São Paulo e bem assim ocupar- 
se de questões e assuntos literários, científicos, artísticos e indústriais, 
que possam interessar ao País sob qualquer ponto de vista. (cf. os 
Estatutos da fundação, aprovados em Assembléia de 23 de dezembro 
de 1894). 

Em resumo, era preciso manter, nos idos de 32, mesmo com as 
agitações das ruas, a finalidade do Instituto, ou seja, a disseminação 
da cultura, mormente a histórica e a geográfica. Como veremos, tal 
orientaçáo foi preservada em toda sua extensão. E, por uma dessas 
ironias do destino, o sodalício, para conservar sua vitalidade, preci- 
sava manter boas relações com os poderes públicos, federal e estadual. 
Mesmo porque, além do intercâmbio cultural com o setor público, o 
Instituto recebia subvenções oficiais. Em diversas sessões de 1931, fo- 
ram apresentadas indicações e aprovadas, que mostram claramente, 
aquelas relações: um pedido de encaminhamento de ofício ao Chefe 
do Governo Provisório solicitando de "S. Excia., interesse pela publi- 
cação de trabalhos do eminente escritor e poeta espanhol Villa Espe- 
sa, referentes as traduções, para o espanhol, de diversas obras dos 
grandes poetas brasileiros"; outro ofício pedindo providências quanto 
as comemoraçóes do 4.O centenário da fundação de São Vicente, a 22 
de janeiro de 32, que foi condignamente festejado pelo Instituto; o 
oficio, a título de sugestão, aconselhava ao governo federal, a "emissão 
de selos postais e cunhagem de moedas comemorativas", ficando à 
disposição para a confecção de "emblemas, símbolos e dizeres adequa- 
dos". Colocando-se acima das divergências políticas daquele momento 
histórico, a tradicional instituiçao cultuava e valorizava, como sem. 
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pre fez, as grandes efemérides da história pátria, e para alcançar tal 
desiderato, dava - e era preciso coragem naqueles dias - um trata- 
mento de civilidade ao Chefe do Governo Provisório, anotando textual- 
mente no citado oficio, assinado pelo presidente José Torres de Oli- 
veira: "ninguém melhor do que V. Excia., com o seu alto e culto espí- 
rito, pode avaliar devidamente a importância do fato a ser comemo- 
rado" (referente ao 4 . O  Centenário de São Vicente). 

Não descuremos, porém, que em todas as ocasiões que exigia 
pulso firme, em defesa dos interesses de São Paulo, o sodalício dizia-se 
presente. Nas duas últimas sessões de outubro de 31, dias 5 e 20, rna- 
nifestava, por unanimidade, seu desagrado ao sr. Interventor Federal 
em São Paulo, pelo infeliz projeto que determinava a supressão de 
alguns municípios do Estado. Em resposta a representação que lhe 
foi enviada, o Interventor, depois de jurar grande consideração pela 
opinião do Instituto, afirmava que o governo do Estado estava em 
entendimento com o Governo Provisório, no sentido de solucionar a 
questao conforme "os altos intresses do Estado e de sua organização 
municipal". Quando foi aprovado no Legislativo federal, um crédito 
para a construção de um mausoléu a D. Pedro I1 e sua consorte a 
Imperatriz Tereza Cristina, na catedral de Petrópolis, o preclaro as- 
soclado José Carlos de Ataliba Nogueira propôs e foi aprovado, um 
voto de louvor ao governo. Como prova do alto prestígio e conceito do 
Instituto, veio a resposta em telegrama do sr. Getulio Vargas, agrade- 
cendo a manifestaçao congratulatória. Registremos as datas - tele- 
grama recebido em 28 de abril de 1932 e lido na sessão de 6 de maio. 
Em plena efervescência cívica que agitava a cidade. E nessa questão 
de boas relações, a reciproca também era verdadeira. Na Úitima ses- 
são de 31, dia 20 de outubro, um ofício da  Secretaria da Justiça pedia 
a doaçao de "diversos números de nossa Revista"; e na l.a sessao de 
32, dia 5 de março, um oficio do general Miguel Costa, comandante 
geral da Força Publica do Estado, oferecia dois exemplares do livro 
"A Força Pública de São Paulo" de autoria de 1.O tenente Hely Fer- 
nandes da Câmara e de Euclides de Andrade; na mesma sessão, um 
cartão da Secretaria da Viação convidava o Instituto para a inaugu- 
ração das obras do Observatório Astronômico e Geoflsico do Estado 
de São Paulo. 

No limiar de 32 e na tentativa de apaziguar os ânimos de São 
Paulo e para substituir o interventor General Manoel Rabelo, é no- 
meado um "civil e paulista", o ínclito Embaixador Pedro de Toledo. 
Aceitando a incumbência, Pedro de Toledo tinha em mente, tudo 
fazer para o maior bem de São Paulo, proclamando ao final de sua 
mensagem que São Paulo está de "pé pelo Brasil unido e com o 
Brasil". Convoca as lideranças paulistas para auxiliá-lo na formação 
do secretariado, tendo a frente Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz 
na pasta da Justiça. O Instituto manifesta-se solidário, através de 
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um telegrama de seu presidente, a que o próprio Pedro de Toledo res- 
ponde com um cartão de agradecimento. Certo de que os homens que 
integravam o novo governo estadual, satisfaziam a gente paulista, o 
presidente Torres de Oliveira envia outro telegrama congratulatório 
ao presidente da República. Deste, porém, não veio a resposta. . . 

Naqueles dias de março de 32, São Paulo estava mobilizado e 
corriam rápidos os preparativos para a revolta armada. No dia 8, Au- 
reliano Leite, socio desde 1930 e que, mais tarde, e por vários anos, 
iria ocupar a presidência do Instituto, dirige-se, com Abelardo Ver- 
gueiro Cesar ao Rio Grande do Sul, na tentativa de obter a adesão 
dos próceres gauchos, entre eles, o interventor Flores da Cunha e os 
líderes políticos Assis Brasil, Borges de Medeiros e Batista Luzardo. 
Retornam uma semana depois, acreditando que quando São Paulo 
iniciasse as hostilidades, viriam as adesões. Os fatos subseqüentes, 
entretanto, não confirmaram a previsão. . . 

Em São Paulo, além da mobilização civil, formava-se o comando 
militar, com Isidoro Dias Lopes, Euclides de Figueiredo, Marcondes 
Salgado e o então capitão Heliodoro Tenório da Rocha Marques, atual 
1.O Vice-presidente e que, por tantos anos prestou inestimáveis servi- 
ços na Secretaria do Instituto. V. Excia., Sr. Cel. Heliodoro que no 
último dia 3, festejou 84 primaveras bem vividas, viestes de Pernam- 
buco para adquirir, por direito e justiça, a cidadania paulista; que o 
diga, sua participação heróica no comando do batalhão "14 de julho" 
que, no setor sul, pelas bandas de Capão Bonito e Buri, em áreas co- 
nhecidas pelos nomes de Alemão e Fundão, superou a inferioridade 
numérica e material pela bravura de sua liderança e de seus coman- 
dados, somente cedendo terreno ao inimigo, nas raias da exaustão 
e após deixar no campo de batalha, o sacrifício de muitos heróis, em 
holocausto pela liberdade. 

No Instituto Histórico ecoavam os graves acontecimentos do dia 
23 de maio. Na sessão de 6 de junho, Plinio Airosa pede a palavra para 
solicitar, como disse textualmente "um profundo voto de pesar, em 
homenagem a memória dos que morreram por ocasião do movimento 
cívico verificado nesta capital na  noite de 23 para 24 de maio do cor- 
rente ano" e justifica, brilhantemente, conforme a Ata da sessão, 
merecendo pronto apoio do presidente e a aprovação unânime do ple- 
nário. O sodalicio reverenciava o sacrifício dos primeiros mártires, 
Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo. Simultaneamente, a entidade 
não descurava de suas atividades culturais e de seus interesses. Na- 
quela mesma sessão, o Dr. Leopoldo de Freitas, falava sobre Giuseppe 
e Anita Garibaldi e o secretário Plinio Airosa, ocupava-se, em várias 
sessões, a falar sobre o significado de termos da língua Tupi; na  ses- 
são seguinte, 20 de junho, o presidente comunicava a Casa sobre suas 
"diligências junto ao Chefe do Governo Provisórioy', para obter "o 
terreno necessário a construção do novo prédio projetado pelo Insti- 
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tuto, para sua sede social"; dizia mais, que o Instituto estava inte- 
ressado em continuar recebendo subvenções oficiais, enquanto o ilus- 
tre Afonso de Taunay, sócio desde 1911, lembrava da "possibilidade 
dos trabalhos do Instituto serem publicados pela Imprensa Oficial do 
Estado". A propósito da cessão do terreno para a sede própria e no 
andamento da refrega, quase nos seus dias finais, o Instituto recebe 
um estranho, mas compreensível, pelas circunstâncias, telegrama da 
parte da Diretoria do Patrimônio Nacional do Ministério da Fazenda, 
órgão federal. Seu teor, negava ao sodalício, a cessão do pretendido 
terreno. O presidente Torres de Oliveira, entendendo o obvio motivo 
daquela atitude, mas para não prejudicar futuros interesses do Ins- 
tituto, deu um despacho de evidente bom senso para aquele momento. 
Escreveu junto ao telegrama: "Arquive-se, depois de lido em sessão. 
Não tendo procedência o fundamento do despacho, aguarde-se melhor 
oportunidade para renovaçao do pedido". 

No dia seguinte a eclosão revolucionária, o até então interventor 
federal Pedro de Toledo era aclamado Governador de São Paulo, para 
gáudio da população paulista. Naquele 10 de julho de 32, o Pátio do 
Colégio, completamente tomado pela multidão, vivia o seu grande 
momento cívico. A massa humana foi ao delírio quando da sacada 
do Palácio, Waldemar Ferreira, mestre de Direito e naquele instante, 
Secretário de Justiça e Segurança Pública, proclamou oficialmente: 
"atendendo as aspirações do Povo, do Exército e da Força Pública, o 
Dr. Pedro de Toledo é aclamado neste momento, Governador do Esta- 
do de São Paulo". 

Por iniciativa do Prof. Antonio Carlos Pacheco e Silva, que em 
1936 ingressou no Instituto, um velho prédio da Rua do Tesouro, n.O 
2, passa a servir de sede do MMDC, emérita instituição de São Paulo, 
fundada em 24 de maio de 32, responsável por manter acesa a chama 
do ideal de 32, com a realização das já tradicionais comemorações do 
23 de maio e 9 de julho, datas santas dos paulistas, agora ampliadas, 
com a oficialização, pelo governo estadual, da SEMANA CONSTITU- 
CIONALISTA, de 2 a 9 de julho, conforme a Lei n.O 6.026 de 4 de 
janeiro do corrente ano. A sua frente, nomes como O Ten. Cel. Antô- 
nio Fernandes e o Cel. Francisco Antônio Bianco, nosso estimado 
consócio, enobrecem a Sociedade Veteranos de 32 - MMDC, mor- 
mente pelos seus eficientes esforços, ao lado de outros companheiros, 
na difícil tarefa de organizar e coordenar o magnífico e extenso pro- 
grama comemorativo, uma das razões da existência da nobre e tra- 
dicional entidade da Rua Anita Garibaldi. É: o atiçar da chama, para 
manter aceso o brilho dos ideais de 32, tão caros aos paulistas. 

Voltemos a 32. 
Com a movimentação de tropas e com toda São Paulo mobilizada 

para dar retaguarda aos diversos fronts da luta armada, o Instituto 
suspende suas sessões, a partir de 5 de julho, recomeçando a 20 de 
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outubro, já com as hostilidades encerradas. Numa homenagem aos 
bravos associados que compareceram nestas duas sessões, intercala- 
das pelo forçoso recesso, declinemos seus nomes: presidente, José 
Torres de Oliveira, 1.O secretário, Plinio Marques da  Silva Airosa, 2 . O  
secretário, Nicolau Duarte Silva, Afonso José de Carvalho, Afonso de 
Escragnolle Taunay, Antonio Pompeu de Camargo, Artur Vautier, 
Dorival Eamundo de Morais, Edmundo Krug, Fausto de Almeida Pra- 
do Penteado, Geraldo Rúffolo, João Batista de Campos Aguirre, José 
da Mata Cardim, Leopoldo de Freitas, Marcelo de Toledo Piza, Teo- 
doro Braga e Vicente do Rego Temudo Lessa. 

Ao reiniciar suas atividades, na  sessão de 20 de outubro de 32, 
o presidente Torres de Oliveira justificou a suspensão dos trabalhos 
naquele per;odo e a atitude do Instituto durante aqueles dias de re- 
volta armada; em seguida, "rendeu um preito de admiração e de sau- 
dade aos heróis da  gloriosa jornada, terminando por declarar que 
tinha a certeza de que todos os membros do Instituto saberiam mos- 
trar, na adversidade, a altura do momento". E o tempo mostrou que 
o grande sentido da Revolução foi vitorioso, pois, se perdemos no 
campo de batalha, vencemos no principal, isto é, no campo das idéias, 
do idealismo e dos sentimentos cívicos, conquistando um governo civil 
e paulista para São Paulo e uma Constituição para o Brasil. 

Note-se que a participação do Instituto na Revolução de 32, atra- 
vés da atuaçao de seus associados, não se encerrou com o fim das 
hos~ilidaães. Logo apos celebrado o acordo de paz, o sodalício foi mui- 
to alem ao simples voto de pesar e de saudaae aos que "pereceram" 
amante a guerra clvica, ini~ressando-se por algo mais concreto e 
duradouro. Assim, promoveu, com o apoio do jornal O ESTADO DE 
SAO PAULO, uma subscnçao publica, com a finalidade de assistir as 
esposas e lilhos orraos dos herois constitucionalistas, tombados nas 
aiv arsas irentes de luta. 

Na sessão magna realizada em 1.O de novembro de 32, para come- 
morar a Iundaçao do Instituto, o presidente Torres de Oliveira, fez 
uii pruriunciaIiiento que deixa clara a alusão ao recém-encerrado 
nlov~inenLo belico. Hgraaeceu aos socios o "coniorto de suas presenças 
riaquela soleniaaae, ~onci~anao-os a que continuassem a presLar ao 
lnsumto His~orico e Geogralico de Sao Paulo, cuja principal Iinali- 
dade era exaltar o nosso grande EsLado, como deposltário de suas 
traaiçoes, de suas glorias e dos seus soirimentos, o conforto da sua 
cooperaçao moral". As palavras do então presidente, tiveram fecundo 
eco pelos anos vindouros; o Instituto em momento algum, deixou de 
exai~ar a grande data paulista e seu significado para os destinos 
do Pais. Preocupou-se com aqueles que partiram para o exílio, jubi- 
lando-se quando do retorno a Pátria. Por proposta de Nicolau Duarte 
Silva, na sessão de 5 de agosto de 1933, pedia-se, ao sodalício, que to- 
masse "conhecimento oficial do regresso de diversos consócios que se 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 163 
- -  

encontravam no exílio, mostrando a cada um deles o contentamento 
com que os via voltar a terra natal para continuar a cooperar com 
os que aqui ficaram, na grandeza de São Paulo". Como resultado, foi 
constituida uma Comissão para apresentar boas vindas aos distintos 
confrades que regressavam. Quando, dias depois, a 21 de agosto de 
33, Armando de Sales Oliveira, assumia a interventoria em Sáo Paulo, 
o Instituto, em sessão do mesmo dia, congratulou-se com sua posse, 
"fazendo ardentes votos para que o ilustre paulista visse a sua tarefa 
coroada do mais COnlple~O exi~o,  como o esLavam a prometer os seus 
dotes de inteligência e patriotismo". A estas palavras do presidente, 
juntaram-se as do sócio Dr. José Soares de Melo, acentuando que elas 
exprimiam o "sentir da Casa, visto ser o Instituto, um constante e 
devotado observador de tudo quanto dizia respeito a São Paulo". Es- 
tava presente, o saudoso Aureliano Leite, um daqueles exilados e que, 
ao solicitar a palavra, preíeriu, em lugar de falar sobre os sacrifícios 
e amarguras do exilio que considerava honroso, dada a nobre causa 
por que lutara, pronunciar-se sobre as relações de amizade entre o 
Brasil e Portugal, lembrando de sua visita ao túrnulo de Pedro Alva- 
res Cabral, em Santarém. Ao concluir, teve palavras carinhosas para 
com o Instituto, dizendo que, mesmo longe da Pátria, seu nome sem- 
pre esteve em seu pensamento. 

Na verdade, o Instituto foi um fiel depositário dos ideais de 32. 
Suas portas sempre estiveram abertas ao ingresso daqueles que, dedi- 
cados aos estudos da história e geografia ou pela destacada atuação 
cultural, tinham participado da Revolução. Para não alongarmos, 
citemos alguns sócios baluartes de 32 e símbolos de todos: os já lem- 
brados Aureliano Leite, presidente emérito, sócio de 1930 a 1977 e 
um dos fundadores do MMDC; o grande e insuperável tribuno Ibrahim 
Nobre, sócio desde 1957 até seu falecimento em 1970; o jornalista 
Julio de Mesquita Filho, destacado coordenador dos trabalhos de pre- 
paração da Revolução, um uos fundadores do MMDC e o poeta maior 
Guilherme deAlmeida, ambos ingressaram em 1933 e permaneceram 
sócios até seus falecimentos em 1969; Ernesio de Moraes Leme, que 
foi Presidente honorário e como voluntário, integrou o Batalhão 
Piratininga, lutando em Vila Queimada; Antonio Carlos Pacheco e 
Silva, gloria da medicina paulista, recentemente falecido, um dos 
fundadores do MMDC e a quem, a entidade em seus primeiros tem- 
pos, ficou a dever, relevantes serviços; Renê Thiollier, sócio de 1921 
a 1968, combatente em Cunha, como soldado voluntário do Batalhão 
da Liga de Defesa Paulista; Alfredo Ellis Jr., sócio de 1927 a 1974, 
lutou em diversas frentes, desde o início até o final da Revolução, 
expondo corajosamente a vida. Para felicidade de São Paulo, sobrevi- 
veu, e assim ganhamos o grande historiador. Ernesto de Souza Cam- 
pos, ex-presidente desta Casa, como médico, teve ativa participação 
na retaguarda de 32, montando e dirigindo nesta capital, um Labora- 
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tório de Análises para atender aos hospitais de sangue; Roberto Mo- 
reira, sócio desde 1919, notável orador de 32, ao explicar em numero- 
sas tribunas do Pais, as verdadeiras causas da  Revolução e as exatas 
intenções de São Paulo; Benedito Montenegro, o grande médico cirur- 
gião que prestou assinalados serviços no atendimento aos soldados, 
no Setor Sul, nosso sbcio de 1960 a 79 e cujo centenário de nascimento 
comemoramos há  pouco; Honório de Sylos, eminente consócio, que 
pelejou no setor sul e escreveu saborosas páginas sobre os aconteci- 
mentos e Lycurgo de Castro Santos Filho, atual presidente, era um 
jovem estudante de medicina no Rio de Janeiro em 32, participava de 
passeatas de jovens acadêmicos de Medicina, Direito e Engenharia, 
pela Av. Rio Branco e adjacências aos gritos de VIVA SÃO PAULO, 
correndo sérios riscos ante os olhares ameaçadores da soldadesca getu- 
liana. Todos eles eram Voluntários Paulistas, imortalizados nos versos 
de Paulo Bonfim: 

Em Cunha deixei meus olhos 
O rosto de minha noiva 

Em Buri ficaram as mãos 
A caricia decepada 

Em Eleutério meus lábios 
O riso da mocidade 

Em Sapecado meus pés 
Os caminhos sem retorno 

Em Vila Queimada a chama 
Do sonho dos vinte anos 

Em Cruzeiro o corpo em cruz 
Aguarda a ressurreição 

No Rio das Almas sou alma 
A benção de minha Mãe 

Do Túnel renascerei 
O Voluntário Paulista. 

Por outro lado, nosso Museu, Arquivo, Biblioteca e Hemeroteca, 
receberam muitas doações, representativas dos acontecimentos de 32. 
Livros sobre os antecedentes, a guerra propriamente e os desdobra- 
mentos, documentos como cartas e proclamações, fotografias de sol- 
dados constitucionalistas e da movimentação popular, objetos como 
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uma caixinha destinada a guardar alimentos para os soldados que 
se encontravam nas trincheiras e grande quantidade de jornais do 
tempo da Revolução. 

E, em todos estes últimos 56 anos, o Instituto mantem-se fiel à 
Eeevoluçao dos Paulistas, comemorando a data em seu auditório, 
solenizando-as nos anos de maior prestigio, como os 25 anos em 1957, 
os 40 anos em 1972, o cinquentenário em 82 e agora, quando parti- 
cipamos da Semana Constitucionalista. Acrescente-se os sócios que 
comparecem todos os anos, as solenidades promovidas por outras 
entidades e prestigiam, com suas orações nas sessões solenes e parti- 
cipações nos trabalhos de organização. São novos soldados da Lei, 
versão 1988, sempre atentos na defesa dos nobres ideais daqueles que 
se sacrificaram em 32 e sempre prontos a proclamar que o heroismo 
e o sacrifício não foram em vão. 

Por último, nosso corpo associativo está bem ciente da importân- 
cia de uma nova Constituição para o País, isenta de bobagens e vícios 
que a amesquinham, mas pródiga em oferecer aos brasileiros dias 
mais felizes, purificados das nadoas da politicalha e da corrupção, 
para que possamos, realmente, respeitar a CARTA MAGNA, símbolo 
de uma Nação forte e bem constituída (6 de julho de 1988, em sessão 
comemorativa da Revolução de 32). 



A CHÃCARA E A RUA MARIA ANTONIA 

DUíLZO CRZSPIM FARZNA 

Afonso de Freitas recordou que em 1822 era S. Paulo pequena 
cidade, quase aldeia, de âmbito acanhado e de ruas pouco extensas, 
estreitas, tortuosas, onde movia-se uma população que o alistamento 
censitario levado a efeito nos Últimos meses daquele ano informava, 
com segurança, elevar-se apenas a 6.920 almas. 

No recenseamento da chamada "cidade nova" entrava a zona 
atual da rua 7 de Abril até a chácara do tenente-general José Arou- 
che de Toledo Rendon. Para além da ponte do Lorena desdobravam- 
se os bairros do Piques que era toda a extensão correspondente a a t u d  
rua da Consolação, Pinheiros, Emboaçava e Pirajuçara com o total 
de 157 fogos e 767 habitantes (in "Reminiscências Paulistanas", de 
Afonso de Freitas). 

Nuto Sant'Anna informa que pelas alturas de 1751 o caminho 
de Pinheiros ou do Sertão era o caminho do Aniceto, a englobar a 
atual rua da Consolação. O nome atual, oficialmente, só aparece a 23 
de novembro de 1803 ao se dirigir o Senado da Câmara ao governador 
da Capitania, Antonio José de Franca e Horta: "os moradores da 
rua Nossa Senhora da Consolação, pela falta que experimentam da 
água que o excelentíssimo antecessor de vossa excelência Antonio 
Manuel de Me10 Castro e Mendonça, concedeu ao mesmo povo pela 
oferta que fez a Câmara a nossos predecessores; e como de presente 
se acham preteridos deste benefício cuja água se acha pendente ao 
rego real, por cujo motivo não temos jurisdição de dar a necessária 
providencia; só vossa excelência, cujos potenciais vistos somente se 
encaminham ao bem publico, pode determinar aquilo que lhe parecer 
mais justo, e de razão, a preciosa vida de vossa excelência guarde 
Deus por muitos anos". Quatro meses depois dessa representação, já 
com nova Câmara em exercício, Franca e Horta responde ao apelo 
informando que consultara sobre o assunto o sargento-mor Joaquim 
José Pinto e o doutor Miguel Carlos e, pelos entendimentos com o 
regente do Convento da Luz, haviam chegado à conclusão de ser 
possível o fornecimento d'água aos moradores do "Sítio de Nossa 
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Senhora da Consolação "mediante o expediente de captação no rego 
que, percorrendo enorme distância, ia abastecer aquele convento. 
Para tanto o governador aconselhava chumbar-se "um cano de ferro 
em uma pedra, por onde se tire a água, e com toco de pau se tape". 

A via da Consolação tinha início no Anhangabaú, na altura em 
que se construiu a ponte do Lorena. Este local recebeu melhoramentos, 
em 1814, devidos ao engenheiro militar Daniel Pedro Muller, na ges- 
tão de um Governo provisório integrado pelo bispo D. Mateus de 
Abreu Pereira, pelo ouvidor Nuno Eugênio de Lócio e Seilbezs e pelo 
inteildente da Marinha Miguel José de Oliveira Pinto. Surgiram o 
chafariz e a pirâmide comemorativa e a ladeira que contorna o velho 
obelisco recebeu naturalmente o nome "da Memória". Coube também 
a Pedro Muller reabrir o caminho de Pinheiros. Nesses decênios iniciais 
do século XIX a Consolação avançava entre chácaras e terrenos aber- 
tos, reunos ou realengos, no dizer do tempo. A essa altura, a esquerda 
de quem subia, ficava a chácara de Martinho Prado onde nasceu 
Eduardo Prado. O solar da família foi demolido neste século após 
ter sido o Recolhimento das Educandas. Um edita1 de 20 de setembro 
de 1831 nos iornece elementos, dizendo que em tal data a Câmara 
Municipal abrira concorrência para "melhoramento de uma fonte que 
existe na rua da Consolação por de trás da chácara do sargento-mor 
José Manuel da  Silva." Em 1852, nas cogitações de primeiro cemitério 
público de S. Paulo, Carlos Rath indicou uma área que lhe parecia 
mais adequada, o "alto da Consolação, lugar bastante afastado da 
cidade e sem moradores". Contraindicava a localização no Campo 
Redondo, onde existiu o largo Guaianases, hoje praça Princesa Isabel. 
Este logradouro se achava cercado de ruas densamente habitadas, 
convindo melhor, para o objetivo que se tinha em vista, um local bem 
mais distante do centro urbano. 

13 de 1897 o armamento da Consolação, segundo a "Planta Geral 
da Capital de S. Paulo", organizada sob a direção do dr. Gomes Car- 
dim. Entretanto vastos descampados, largos vazios, a denotar grave 
interrupção, na construção urbana, medeavam entre os cemitérios 
do Araçá e da Consolação. 

Moreira Pinto viu a rua da Consolação, no início do século "pou- 
co larga, extensa, tortuosa, algum tanto plana no princípio, em ladei- 
ra depois e quase plana no fim". Já era percorrida em toda sua ex- 
tensão por linha de bondes e dava informes em sua "A Cidade de S. 
Paulo", em 1900, de que servia de acesso ao Velódromo Paulista, o 
Seminário da Glória, a Matriz da Consolação, ao Cemitério Velho, 
Hospital do Isolamento, palacetes do dr. Nicolau Queiroz e Sr. Anto- 
nio Queira. 

O Barão de Ramalho, longevo desapareceu com 93 anos, diretor 
ainda da Faculdade de Direito de S. Paulo, em sua morada, na Con- 
solação. Estava já, na rememoração de Aureliano Leite, "muito ve- 
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lhinho com a barba unida ao cabelo, assim como uma pasta de algo- 
dão a enrodilhar-lhe o rosto liberto de outros pêlos exclusive os da 
sombrancelha basta e branca". 

Aureliano relembrou-o e ao seu tempo: "todas as vezes que per- 
corro a rua da Consolação, e observo na antiga vivenda do Barão Ra- 
malho aquelas duas velhinhas octogenárias, sua filha e sua enteada, 
a cocar para a rua, por entre as vidraças e os meios das cortinas de 
filó, a imaginação se me retrotrae meio século. E vejo então o titular 
no apogeu de sua merecida consideração". 

Viu também "o casaraço, de que podaram os beirais largos, para 
o armarem daquela platibanda que lhe italianizou o aspecto". Evoca 
usos e costumes, recepções do antanho: "as honras da  casa competem 
a baronesa. Suas filhas, moças e naturalmente bonitas, vêm para os 
salões deleitar as visitas. Faz-se música e recita-se ao compasso da 
Dalila. Conversa-se, por sussurro, na moda sempre exagerada, na  he- 
resia do tempo, nos trabalhos dos republicanos e abolicionistas. As 
pessoas mais graves murmuram entre si coisas que nem todos podem 
ouvir. . . " 

Relembra a "rua limosa que, uma ou duas feitas por semana, 
demanda um enterro, o esquife quase sempre conduzido a mão. Che- 
gavam ao solar, da mataria semi-virgem, que se emenda ao terreno 
e a horta, e de que ainda resta pequena parte, trinos e pios da pas- 
sarada silvestre. A aragem traz também o cheiro acre da floresta". 
Fora, na  rua, a pasmaceira de uma cidadinha morta do interior. 

"A via estreita, mais uma estrada (saída para S. Roque) sobe em 
curvas o morro do Chá, rumo do cemitério novo, o Consolação. Aquém 
da necrópole, a mão direita, torce o caminho (hoje talvez rua Maria 
Antonia), o qual leva aos campos de trás - atual Higienópolis ('1, 
que Ramalho comprara por três contos a Guilherme Maxwel Rud- 
ge (a, e mandara valar e cercar". 

Dessa entrada da rua Maria Antonia destinou campo para o pas- 
to de seu cavalinho de sela: "era aquele que, para fazer um pouco de 
equitaçao e dar uma vez por outra, o percurso até a Academia, ou ao 
palácio, quando o Marquês de Três Rios rogava o seu concurso nalgum 
caso esdruxul~". 

A partir da venda do pasto (apud Aureliano Leite), "por cuja 
uma fração Nothmann e Buchard lhe pagaram 300:000$ (e mais 
pagariam se o Barão não achasse a oferta, a princípio, brincadeira de 
mau gosto), veio a transformação que agarrou S. Paulo e não a lar- 
gará enquanto lhe não mudar a fisionomia, traço por traço". 

Em "Retratos a Pena", nova série, Aureliano Leite evoca o barão 
de Ramalho, Joaquim Inácio Ramalho, em suas negociações com Noth- 
mann e Burchard, valendo-se das narrativas de Duarte de Azevedo e 
Ezequiel Ramos: "após a simples palavra dada, vieram outros preten- 
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dentes oferecer mais 50:000$, alegando não estar a escritura ainda 
passada". E o grande mestre: "sei que, por direito, poderia arrepen- 
der-me, mas para mim, para a minha consciência, o terreno está 
vendido. . . " Belos tempos do simbólico fio de barba! 

Em 1923 o dr. Aivaro Lemos Torres (mais tarde professor da 
Escola Paulista de Medicina) adquiriu um casarão, de boa constru- 
ção na Consolaçao, 63. Ulysses Lemos Torres, seu filho e também 
médico, recorda que "no segundo lance do quintal, estavam as árvo- 
res, restos do antigo pomar da chácara da Baronesa de Ramalho. 
Além das três jabuticabeiras - Sabará, via-se a árvore de pitanga, 
do cambuci, do jambo, de cambucá, e da cheirosa mexerica que me 
serviria mais tarde também para disfarçar o cheiro de fumo. Havia 
ainda muitas outras árvores menores como as da cabeludinha, do 
araçá, etc." 

Em verdadeira crônica, parágrafos de "Na Passarela do Tempo", 
descreve os locais: "pulando-se o muro dos fundos caia-se num gran- 
de terreno baldio que saia na rua Florisbela, hoje Nestor Pestana, on- 
de ainda se via o antigo velódromo; mais além, descia-se por uma 
barroca em que havia uma nascente onde os pobres lavavam roupa 
e iam buscar água; era o Moringuinho, onde hoje passa a Avenida 
Nove de Julho; na frente estendia-se a rua da Consolação, cujo co- 
meço se via da porta de casa, e onde terminava a Xavier de Toledo 
descia-se para o Largo dos Piques". 

RUA MARIA ANTONIA 

Maria Cecilia Naclério Homem enfatizou, com oportunidade, ter 
sido o caminho de Pinheiros "rota religiosa a exemplo do Caminho 
da Penha". A Igreja da Consolação recebia a imagem de N. S. do 
Serrat da Capela de Pinheiros, chegada em procissão. 

Do Caminho de Pinheiros, pouco antes de chegar ao Cemitério 
se bifurcava "a estrada do Pacaembú de Cima, que cortava os terrenos 
de d. Maria Antonia e corria em direção ao Vale do ribeirão Pacaem- 
bú, chegando até as Perdizes; antes de descer para o Vale, encontrava 
a Estrada das Boiadas, atual Rio de Janei~o". 

Maria N.Homem bem referiu: "em breve o nome dessa senhora 
estendeu-se ao trecho que passava por sua chácara, denominando-se 
rua Maria Antonia". 

O velho atalho ou "subida para a Serra" está inscrito no Alma- 
naque Seckler de 1880, que insere notícia de que "o arrabalde Pacaem- 
bú prosperava a olhos vistos, pois que ali já havia a propriedade de 
d. Maria Antonia". 

D. Maria Antonia da Silva Ramos (1815-1902), era filha do Barão 
de Antonina ( 3 1 ,  próspero homem de negócios, que chegou a senador 
do Império. Foi casada com o Tenente-Coronel Mariano José Ramos; 
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um dos filhos do casal, foi Presidente da Câmara de S. Paulo. Residia 
dona Maria Antonia na rua de S. João, quase esquina com a rua Ipi- 
ranga e "usava aquelas terras para pomar e pasto de seus cavalos 
que eram levados até ali por seus escravos". Segundo a autora do 
"Bairro do Higienópolis", a propriedade, datas de terras, ficava entre 
as atuais ruas da Consolação, Maria Antonia, Veridiana e Major 
Ser cório. 

Documento de 1 . O  de março de 1753 fala-nos da antiga Sesmaria 
do Pacaembú, doada por Martim Afonso de Souza aos padres jesuitas 
em 1501. Ficava a oeste do pequeno núcelo urbano, no local denomi- 
nado Campo Largo. Em 1753, quando os padres arrendaram aquelas 
terras a Joao Ferreira Braga, eram assim especificados os seus limi- 
tes: "um sltio de terras no Pacaembú, começando na  estrada que vai 
para os Pinheiros, a entestar com o córrego do defunto João Dias 
(Córrego Água Branca) e para a parte do Caminho do Mboaçava, 
até a paragem do córrego Pacaembú preço de 1.640$000 cada 
ano. . . (4 ) .  

O Pacaembú de Cima foi pertença de Tomás de Molina, cuja casa 
ficava onde está hoje o Asilo Sampaio Viana, antigo Asilo Wanderley. 
Em 185'7 Ioi adquirido por Joaquim Floriano Wanderley, até que em 
1895, vindo a ialecer, os herdeiros do espólio, venderam uma parte 
para Martinho Burchard, integrante do bairro Higienópolis. 

Terras cobertas de matas virgens, vinham até o caminho de 
Pinheiros onde se limitavam com as do Barão de Ramalho (w,. 

No início do século erigiram-se junto a Consolação, poucas 
realizações arquitetônicas de envergadura. Algumas construções já 
da "belle époque" por numerosos elementos, recordavam, e de modo 
particular pelo desenho das janelas, o Renascimento italiano, conju- 
gados a um alpendre lateral que denotava a velha influência local, 
de raizes portuguesas. Outras casas residenciais, como na Vila Buar- 
que, e Maria Antonia, eram antes obra de "muratori" e "capomas- 
tri" italianos, iazedores de residências térreas, com porão a repetir 
os còmodos da casa inteira, no alinhamento das ruas ( 5 ) .  

Avenida Burchard, primeiro nome da Avenida Higienópolis conglo- 
bou ( 6 )  Prados, Penteados e os ramos advindos de parentesco, Ramos, 
Uchoas, Mendonças, etc., etc. A Maria Antonia abrigava fazendeiros, 
comerciantes, profissionais liberais, a alta burguezia. Cerqueira Cesar 
(Ascanio e outros), Rudge Ramos, Parada de Oliveira, Me10 Franco, 
Salvador Toledo Piza, os Correia, este e mais aquele, erguem moradas, 
jardins e casa-apalacetada, ou mansões, casarões de um tempo com 
vastlssimos quintais, quasi chácaras, com arvoredo e passarada, plan- 
tas frutiferas, enfeite e bom gosto. Todas t6m viveiros para pássaros, 
tanques e riachos artificiais e pequenos lagos para peixes coloridos. 
Não faltam os colecionadores de plantas exóticas fornecidas pelas lo- 
jas da China, Ceilão e do Japão: caneleiras, craveiros da fndia, aniz, 
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ioureiros, somados aos pés da uvaia e tamarindo, camélias brancas e 
róseas, magnólias, florões e guirlandas em todas as cambiantes de 
côr e aromas c7). 

Manoel Bandeira em sua "Evocaçóes do Recife", "lembranças do 
Recife, entre tantos - a Veneza americana, a Mauritsstad dos arma- 
dores das fndias ocidentais, o dos mascates, aquele das revoluções 
libertárias", preferiu "o Recife sem mais nada, o Recife da minha 
infância". Comovia-se ao lembrar a casa de seu avô: "nunca pensei 
que ela acabasse! Tudo lá parecia impregnado de eternidade. . . ". 

Também "du temps jadis", doutrora, do passado quase esquecido, 
do pretérito desconhecido aos homens de hoje, levanta-se a poeira do 
tempo e ressurge a inesquecível morada de meu avô. Maria Antonia, 
luminosa via de um ninho de sonho, raiz de uma família, com tantas 
figuras, tão caras aos nossos corações, lembranças dos que amamos, 
veneramos e respeitamos, novamente a viverem e a nos levar a um 
tempo, dias de belezas imemoriais. Velha rua Maria Antonia, os teus 
mortos ressuscitados hão de sobreviver eternamente enquanto houver 
Aqor, Dignidade, Respeito. Eternos sêres amados e mui queridos. 
Sombras e fulgores, vida e sempiternas saudades.. . (8). 

(1) No então arrabalde longinquo, atual bairro do Higienópolis, foi instalado o Desin- 
fetório Municipal. órgão a zelar pela Higiene e melhores condiçóes sanitárias de S. Paulo. 
Lá eram destruidas peças de vestuário, lençóis e outros pertences dos atingidos por moles- 
tias contagiosas. Ainda em fins do seculo passado, era dirigido pelo dr. Sergio Meira, 
médico oriundo do Norte do Brasil, casado com dama de tradiccional família paulistana 
Fundador d a  Sociedade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo, diretor do Serviço Sanitário, 
pai do prof. Sergio de Paiva Meira. mestre da Casa de Arnaldo. O Desinfetório ficava em 
terreno onde mais tarde se ergueu o venerando e tradicional Colegio Nossa Senhora de 
Sion, a receber a educar, dezenas de geraç0es de meninas-moças, ornamentos da  sociedade 
paulista. Das atividades do núcleo de Sanitarismo derivou-se Higienópolis, cidade da 
higiene, em homenagem Li, deusa Higeia. O saudoso amigo dr. Roberto de Paiva Meira 
(diretor do I.B.G.E., no estado de S. Paulo) tinha em seus arquivos a s  demonstraçóes 
inequlvocas de que coube ao velho Sergio Meira a s  honras do batismo do novo e fidalgo 
bairro. 

(2) Náo apenas o Higienópolis pertenceu a Guilherme M. Rudge, mas tambem a 
Casa Verde e a Vila Guilherme. Esta tiltima foi vendida por 80.000$ (cifra da  epoca) a 
Guilherme Praunt d a  Silva. 

( 3 )  O Barão de Antonina, Joáo da Silva Machado, nasceu em Taquarf, Rio Grande 
do Sul em 17 de junho de 1782 e faleceu em S. Paulo aos 19 de março de 1875, filho de 
Manoel da  Silva Jorge  e de  sua mulher Antonia Maria de Bitencourt. Casou com d. Ana 
Ubaldina do Paraiso Guimarães, deixando grande descendência. No "Archivo Nobiliar- 
chico Brasileiro", do Barão de Vasconcelos ( e  do Barão Smith de Vasconcelos), 16-se que 
"de simples tropeíro tornou-se um elemento de progresso de S. Paulo, por seu perseverante 
trabalho e valor. alcançando uma brilhante posiç%o". Coronel de milfcias em 1829. foi 
deputado provincial em S. Paulo, senador pelo Paraná em 1854, diretor da Fábrica de 
Ferro de Ipanema e Veador Honorário de S. Majestade, a Imperatriz. Residiu no Bairro 
do Guare, ainda alem do Convento da Luz (apud Afonso de Freitas). 

( 4 )  Ver o belo trabalho "Higienópolis, grandeza e decadência de um bairro paulis- 
tano", de Maria Cecilia Nacclério Homem, publicado pelo Departamento do Património 
Histórico, divisão do arquivo histórico, vol. 17  da série "história dos bairros de São Paulo". 
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(5) Tudo leva a crer que a rua Maria Antonia teve seu traçado, de trilha ou caminho, 
passando pelas terras da filha do barão de Antonina. Eram chãos a confinar com aqueles 
do Barão de Ramalho. Ambos, segundo a tradição e os relatos orais dos familiares, utrli- 
zavam-nos para pasto, e descanço, de suas montarias. Maria Homem obteve o depoi- 
mento de Augusto Ramos de Freitas, bisneto de Maria Antonia. que em janeiro de 1978 
declarava que seus avoengos "usavam aquelas terras para pomar e pasto de seus cavalos, 
que eram levados por seus escravos". 

O autor destas notas colheu precisos informes de Cimbelino de Freltas, pintor de 
paleta excepcional, neto de d. Maria Antonia, a confirmar a propriedade das  terras e o 
seus usos. O progenitor do autor destas crônicas, Jeronimo Farina, tinha conhecimento 
do pretérito da  região, por testemunhos pessoais e informações abalizadas. tradições orais 
e documentos preciosos. O seu progenitor José Farina, avô do escriba destas linhas, 
adquiriu terras, pertencentes a Mariano José Ramos e sua esposa Maria Antonia da  Silva 
Ramos, nos primeiros anos do último decenio do século passado, chãos. segundo a escri- 
tura de aquisição a fazerem vizinhanças com propriedades de Joaquim Inácio Ramalho, 
Barão de Ramalho. O velho avô, vindo da morada da  rua das Flores (atual Silveira 
Martins, na Sé),  passou a residir pouco antes da  virada do século na "chácara Maria 
Antonia," onde construiu a casa familiar primeira. 

Com a morte de Maria Antonia em 1902 passou a via a ter o seu nome. Meu avó, 
compadre da distinta senhora, conservou seu nome na chácara, a té  que anos mais tarde 
construiu quatro moradas. nos chãos da  mesma, após retificação da rua. Lá morou até 
sua morte em 1931, legando ao meu progenitor a casa principal (n.O 17) onde morou 
também o autor, de 1932 a 1938. Foi demolido o casarão em 1954, conjuntamente com 
as  outras casas erguidas, pertensa do velho Farina, de números 13, 15 e 19, herança 
de outros filhos (Guido, Túlio, Cesar e Hugo). 

( 6 )  D. Veridiana era fillia do Barão de Iguape. AntonTo da  Silva Prado, prbspero 
negociante de açúcar e de tropas, cavalhadas vindas da Provfncia de S. Pedro do Sul e 
vendidas em Sorocaba. O Barão recebera do governo Imperial o direito de cobrança de 
impostos sobre as  tropas de mulas. A fillia casou-se em 1838 com o seu meio-tio Martinho 
da  Silva Prado que se tornou importante cafeicultor; o casal teve 6 filhos, quatro dos 
quais tiveram evidência no mundo econbmico e polltico: Antonio Prado, Ministro da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas em 1885-88: ap6s trajetbria como vereador, depu- 
tado provincial e nacional; Caio da Silva Prado, presidente de Alagoas e do Cear&; 
Martinico Prado, deputado republicano em S. Paulo (1878-79), Ilder político. convencional 
de Itú, lutador da Abolição e da imigração subvencionada; Eduardo Prado, o filho mais 
jovem, monarquista e escritor de projesão. Amigo de Eça de Queiroz que o teria feito 
personagem de "A Cidade e a s  Serras". 

A chácara de d. Veridiana era  n a  rua da Consolação, com sobrado de taipa do 
século XVIII que ficava ao  lado da Igreja. A chácara se estendia até a altura das atuais 
Avenida 9 de Julho e rua Augusta. Nessa casa vivia desde 1848 e usava-a, quando passava 
temporada em S. Paulo ou para dar  a luz a seus filhos, deixando a Fazenda Campo Alto 
onde residia com o marido. Em 1 8 7 7  separou-se do marido e ficou ocupando a parte 
inferior daquela casa destinando ao mesmo a parte superior. No ano seguinte adquiriu o 
terreno em Santa Cecllia onde construiria em 1884 um palacete, formando a nova chá- 
cara que denominou "Vila Maria". Em ambas, manteve o sistema da chácara da  Conso- 
lação, jardim, pomar e criação. E ra  o prolongamento entre a casa grande de fazenda e 
a residência da  cidade. 

(7) A. Paim Vieira em seu artigo "A Rua da  Consolaç%o no começo do seculo", in 
"Diário Popular", de 30-7-1977, lembrou que defronte & rua Araujo situava-se o velbdro- 
mo que foi a primeira séde do Clube Atlético Paulistano. Dois portões davam acesso ao 
local, junto a um deles achava-se o abrigo da  bilheteria, feito de madeira e em forma 
de quiosque. A sede. o campo. a s  arquibancadas e a s  acomodações para os esportistas 
ficavam ao fundo. Recorda Paim que no alvorecer do século havia os clubes Paulistano. 
Internacional, Mackenzie, Associação Atlética das Palmeiras, Clube Germania e São Paulo 
Atletico Clube. O ciclismo também era praticado nesse tempo, em pista oval e sobrele- 
vada nas cabeceiras onde faziam competições de velocidade. Começavam timidamente os 
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esportes de patins e de "lan-tenis". Junto aos terrenos do velódromo havia uma casa 
térrea, ampla, isolada, no meio de um jardim tendo ao fundo uma colossal árvore de 
jatob8. Residéncia do casal Mendes Gonçalves e seus 6 filhos homens, dos quais o mais 
velIio era o Ricardo 31endes Gonçalves, lírico a versejar sobre temas caboclos; autor 
de "Ipés", com poesias-cromos: Cisma o caboclo à. porta da  cabana/Descamba o sol, 
mas rútilo espadana/ ondas fulvas de luz/ No terreiro, entre espigas desfolhadas/ arru- 
lani perseguindo-se a biradas/ Dois casais de pombinhos parirus/. Ricado Gonçalves na 
mocidade integrou o grupo do "Minarete", juiitamente com Monteiro Lobato, Godofredo 
Rangel e outros talentos dessa geração. O progenitor do autor destas notas foi compa. 
nheiro de infância e juventude de Ricardito, ambos integrantes daqueles grupos que se 
degladiavam em confrontos de jovens dos bairros Vila Buarque e Consolaçáo, Maria 
Antonia. Só uniam-se, juntando forças nas rixas com a juventude de Santa Cecília: Jorge 
Americano recordou a s  pelejas. nem sempre entre mofos de bairros rivais (sic) . . . 

(8) Nos anos trinta residiam ainda antigas famílias, que lá tinham imerso ralzes 
desde os albores do sl.culo. Os Parada de Oliveira, os Camargos. Farinas, Correas, quasi 
todos com filhos a cursareni a Faculdade de  medicina de S Paulo. Ciro Ferreira de 
Camargo turma de 1937 da Casa de Xrnaldo, rebento ilustre de família paradigma das 
virtudes paulistas. A virtuosa e mui bondosa senhora Camargo era o centro de atenções 
em um convívio alto, culto aos valores da  família e da sociedade, elevação e simplici- 
dade. Ciro Camargo, assistente da cadeira de Fisiologia (prof. Franklin Moura Campos) 
deu grandes dimensóes ao ensino, principalmente ã nova disciplina de Endocrinologia. 
Suas aulas atraiam a mocidade estudiosa. nem sempre amiga das aulas teóricas, mas 
que, de suas palavras plenas de interesse. absorviam os tesouros da patologia que táo sabia- 
mente distribuia. Deixou em sua trajetória terrena as  marcas perenes de operosidade. 
labor continuado e alta ciência. Paulo Sawaia, médico e grande mestre da Zoologia 18 
tinha sua morada. Sua mana ficou a dizer de um tempo de sonho da  mocidade estudiosa 
no Colegio Universitário da escola do Araçá. na disciplina de Zoologia. A eterna irreve- 
réncia dos jovens apelidaram-na de "dona Flagelata", alusões a protozoarios e amebas, 
motivos de suas aulas de Microscopia, preparo e lirõlogo da Parasitologia. Na rua Maria 
Antonia estadeou sua verve, estudante e medico, o saudoso Silvio Tobias Napoli, morto 
precocemente, colhido pelos misteriosos designios da fatalidade. Seu passo rápido, acele- 
rado, ficou ecoando nas velhas calçadas, desaparecidas na  distante curva do tempo, a 
lembrar momentos de companheirismos e projetos para um futuro promissor que náo viria. 
Lá, vizinhos, primos-irmiíos, residiram nas que foram mansões de seus avós, Dullio e 
Oscar Farina, da turma 1947 da escola de Arnaldo Vieira de Carvalho. Este último, pe- 
diatra e psicólogo da Infância, recebeu por livro sobre "Hipnose", o mais alto prêmio 
concedido pelos especialistas da America do Norte, a galardoar trabalhos, e s fo r~os  e 
cultura. Um dos moços. Parada de Oliveira, medico, ligou-se B velha Misericórdia paulis- 
tana, em jornadas de labor e benemersncia. 

Lá  tiveram também morada os moços Samuel, Ellas e Joel de Melo, floróes do lar 
do velho Melo e de dona Preciosa. lusitanos a entredemonstrar os agazalhos de simpli- 
cidade, porfia, fe cristã indómita, também levados cedo pela flexa do destino, engrande- 
ceram o Mackenzie College. forja de suas formações. e anelos cristãos da fe de seus 
progenitores. O velho causfdico dr. Corrêa, advogado. deixou filhos continuadores de sua 
fidalguia, paulista de quatro costados. e um deles, também aviador ( I r a f ) ,  herói das jor- 
nadas constitucionalistas. O dr. Ascãnio Cerqueira Cesar, já viuvo. com filha e neta, íilti- 
mos encantos de dias felizes e de muita saudade, desapareceu para sempre no carroussel 
do tempo, mas a deixar perenes lembranças de uma vida patriarcal, semeeira de amor e 
elevação do esplrito. Os Rudge Ramos. no começo do século. a mourejar com molhados e 
secos, usufruiam, por justiça e méritos, os abonos das jornadas laboriosas, em palacete 
erguido ao lado da antiga tenda de trabalho, agora nas mãos do filho de Napoles, sr. Sica 
que ao voltar para o seu "paese", trajado a rigor pediu licença para, de casa em casa 
de antigos clientes, realizar visita de respeito e até nunca mais. .  . O dentista Floriano 
Van Toll, alto, dois metros de altura, muito magro, sempre maneiros0 a distribuir chape- 
ladas, em cumprimentos repetidos e continuados. Perdeu seu filho menor, na explos20 de 
uma pedreira. lá para os lados de Itapecerica. Respeito e desolação, da comunidade de 
&na rua augusta, rua Maria Antonia, a viver com cerimônias e profundo respeito, os 



174 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

eventos de felicidade e dor. . . Expressões de urna cordialidade antiga. .  . Lembranças inde- 
leveis, presenças impossíveis de serein apagadas dos reconditos da  lembrança e da  
saudade ! 

Na Consolação. a vinte passos, a s  oficinas de trabalho dos velhos Xunhoz, Pinus e 
Hammermez, ninho de águias d a  ciência esculapina, filhos que orgulham os chãos paulis- 
tas. Também a Mercearia dos Concilio. Generoso Concilio, lídima expressão do escul8pio 
da Casa de Arnaldo deixou perenes lembranças de humanismo e profícua medicina. Vasco 
Alvim Coelho, estudante das Arcadas. em 1932 "deixou a folha dobrada, enquanto se ia 
morrer". Encabeçou o grupo que levou Pedro de Toledo, em carreta, puxada pela moci- 
dade das escolas superiores, ao derradeiro repouso, no cemitério da  Consolação. Estamos a 
vê-los e a bandeira das treze listras, derradeiras homenagens de Piratininga ao  seu filho- 
maior a avançar pelas ruas Martim Francisco, Higienópolis, Sabarã. Honra e gl6ria, última 
trincheira que não se rendeu.. . Vasco, advogado brilhante. vereador, secretário municipal 
ficou a resplandecer com sua figura, pleza de euforia permanente, em irradiaçóes de 
amizade e solidariedade. Na rua Vila Nova vicejou o Colegio Rto Branco, sonho de 
Antonio Sampaio Doria e realização também dos professores Norton, Cattony. Moisés 
Gicovate, Idel Beker. Damasco Pena, e tantos mais. Via Maria Antonia, nos anos trinta, 
passagem dos alunos do Rio Branco, Escola Americana, híackenzie ColIege, Colégio Sion 
e Colégio das Conegas de Santo Agostinho (Des oiseaux). meninas-moças. "entreabertos 
botóes e entrefechadas rosas", mães, irmãs, esposas e filhas de nossa geraçâo.. . 



CHÃCARA DA TABATINQUERA E RUA DAS FLORES 

O encontro das ruas Boa Morte e Tabatinguera, local de vetustís- 
sima igreja, sempre foi, em dias d'antanho, saida e entrada do velho 
burgo anchietano. No ano de 1790, primeiros tempos de sua ereção, 
o templo fazia esquina com a via que "vinha do Quartel dos Volun- 
tários Reais". A construção fora obra de membros da Irmandade, com 
provisão do bispo D. Mateus de Abreu Pereira. 

A rua do Carmo, envolta na legenda, tinha começos no Beco do 
Pinto e terminava no oitão da Igreja do Carmo. Daí por diante era 
da Boa Morte, até chegar junto a Tabatinguera. Passos mais acima, 
na íngreme ascenção, a rua das Flores. 

Na antiga chácara da Tabatinguera, posse de Francisco de Assis 
Lorena e de sua filha dona Ana Maria de Almeida Lorena Machado, 
existia a tradicional fonte de Santa Luzia, cujas águas, ao tempo do 
governo do conde de Sarzedas (Bernardo José de Lorena), em 1791, 
teve suas virtudes analisadas por Bento Sanches d'Orta. 

A velha fonte determinou a formação de vários "caminhos da 
bica", e conseqüente desbravamento dos terrenos circunvizinhos, iní- 
cio das peregrinações pela chácara do Osório, ou do Meneses, em di- 
reção a Moóca, junto a très das menos fechadas voltas do Taman- 
duateí. 

Em 1864 o hospício dos Alienados passou para chãos da chácara 
dos Lorena. Vinha da rua Sao João, proximidades do largo dos Curroe, 
e na Tabatinguera, junto aoatalho para o sítio Tapanhoin, teve re- 
colhimento e abrigo o infeliz santamarense Paulo Eiró. 

Na planta da cidade de São Paulo (1800-1874), levantada por 
Afonso de Freitas lá está a rua das Flores. Saia de Santa Teresa, 
atravessava a rua do Trem, continuação do Beco Sujo, a descer para 
o largo do Carmo. Seguia adiante até encontrar a Tabatinguera, 
acima da Bica do Gaio, esta junto a rua da Boa Morte, seguidora da 
do Carmo. Nessa travessa, pequeno beco (mais tarde Becos das Flores 
e Beco do Carmo) ergueu-se no primeiro decênio deste século o mages- 
toso edifício do Grupo Escolar Miss Brown, agasalho do venerando 
Ginásio do Estado da Capital, gênese de Cesário Mota Júnior, no pe- 
ríodo de 1934 a 1939 ( I ) .  
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Entre as procissões de pompa da velha cidade, demonstração de 
fé  profunda dos paulistanos, a dos Passos era a mais característica, 
sempre na segunda-feira da Quaresma. A imagem de nosso Senhor 
dos Passos, já conduzida de véspera, do Pátio do Carmo, pernoitava 
na Sé. 

Desta Sé catedral partia a imagem de Nossa Senhora das Dores 
que, levava para a igreja do Rosário (no largo do mesmo nome, hoje 
Praça Antonio Prado) lá ficava depositada, em adoração. No dia 
seguinte, com pompas, efetuava-se a procissão do Senhor dos Passos. 
Até o ano de 1877 deu-se o festivo encontro entre as duas procissões. 
A cerimônia, comovente e plena de unção, encontrava o epicentro 
na rua Direita, para lá do largo da Misericórdia. O púlpito portátil 
de madeira era colocado junto a parede do prédio do Hotel de França, 
onde usava da palavra um dos grandes oradores sacros da época. 

O cortejo processional fazia parada nos sete passos da cidade, 
oratórios publicos permanentes, sempre alumiados à noite por lam- 
parinas. 

Os acompanhantes de joelhos, sobre as pedras, repetiam um Padre 
Nosso. Antonio Egidio Martins deixou-nos a localização dos "passos". 
O Sexto na casa do conselheiro José Maria de Avelar Brotero, na  
rua I*'ds Flores, junto a S. Teresa, acolhia os peregrinos com unção, 
respeito e iluminação festiva ( 2 ) .  

Paulo Setubal, em seu behssimo livro "Confiteor", história do 
retorno de uma alma a fé cristã dos ancestrais, escreveu: Minha mãe 
veiu morar no quarteirão mais antigo da cidade. Primeiro, na rua 
Tabatinguera; depois na rua das Flores. Ai vivemos numa casa mo- 
desta, largo tempo. Da minha casa ao ginásio era pequena a carni- 
nhada (Ginásio do Canno). Todos os dias durante seis anos, eu fiz 
essa caminhada. Seis anos que foram capitais na formação de meu 
espirito. Capitais pelo que aprendi em humanidades, capitais pelo 
que perdi em idéias religiosas. (ai por 1900) ( 3 ) .  

Sua residência tinha o número 23. Paulo Setubal, ao relembrar- 
se da Santa progenitora, em evocação de saudade e gratidão, afirma: 
"vejo-te na rua das Flores na nossa modestíssima casa da rua das 
Flores (número 23, recordas-te?), em que portas a dentro, a Sós com 
o teu Deus, a sós com o Cristo que te aliviava e soerguia, tu, intré- 
pida e valorosa, venceste aperturas que se não contam". 

Mas, muito antes, em 1836, o coronel Carlos Maria de Oliva, fale- 
cido a 20 de julho de 1847, residia nas proximidades com sua família 
nesta rua das Flores. Pai do Capitão Maria de Olliva que exerceu o 
cargo de 1.O oficial da antiga Secretaria do Governo (falecido em 22 
de novembro de 1873), e do capitão do Exército Carlos Maria de Oliva 
que foi, por ato da presidência, de 8 de outubro de 1868, nomeado 
tenente-coronel comandante do Corpo Policial Permanente, sendo por 
ato de 3 de janeiro de 1878, reformado no mesmo posto. 
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O coronel Carlcs Maria de Oliva, comandante de Armas, por 
ocasião do atentado, e morte, de Libero Badaró, alarmado com a re- 
volta popular, a exigir pronto e exemplar castigo dos indigitados 
criminosos, pediu ao bispo-governador D. Manuel Joaquim Gonçal- 
ves de Andrade, providências "para lhe franquear as munições de 
guerra, armamentos, peças de artilharia, e mais objetos que podem 
repentinamente ser necessários". O Dr. Manuel Joaquim Gonçalves, 
empossado aos 16 de agosto de 1797, foi vigario-geral e capitular e 
passou a bispo da diocese em 1827. 

Joaquim de Oliveira Tebas, o construtor do chafariz da Miseri- 
córdia, e de tantas obras d'arte, de São Paulo antigo, forro desde 
muito, aparece em papéis do Senado da Câmara, a partir de 1791, como 
proprietário de dois escravos João e Joaquim. O primeiro serviu-o em 
1807 como pedreiro, eni construções na rua das Flores, quatro dias 
com a paga de 240 réis. 

Nuto Sant'Ana, em seu "São Paulo Histórico", entende que 
desde 1700 se chamou das Flores o "caminho da fonte", vereda na 
descida da colina para a bica do Gaio, nas cercânias da fonte de 
Santa Luzia. 

Esta velha rua (das Flores) talvez fosse batizada com tal nome 
por atravessar chácara em que sobresaissem cravos, cravinas, sauda- 
des e perpétuas. Deve-se acrescentar ser comum o cultivo de gerânios 
em vasos, desde os dias coloniais, hábito herdado da metrópole e 
península ibérica. 

Nuto entendia que "essa longa e estreita via pública devia ter 
sido, ao que se pode deduzir das vereanças, o popular caminho da 
Fonte, de após 1554". 

Existiu outrora, entre o princípio da rua das Flores e a travessa 
da Sé, um pequeno beco, chamado o Beco das Minas. Em 7 de março 
de 1865 o vereador Sales Guerra, em Sessão da Câmara Municipal, 
apresentou o seguinte projeto: "proponho que de hoje em diante a 
rua das Flores passe a denominar-se do Conselheiro Gurgel, como 
uma homenagem a memória desse notável que ali nasceu e residiu 
até sua morte, ficando com a denominação de rua das Flores a da 
Tabatinguera. Proponho igua!mente que a rua das Freiras passe a 
denominar-se hoje em diante Regente Feijó por ali ter nascido este 
importante cidadão, cujos serviços são reconhecidos por todos os Bra- 
sileiros". Onde está "homenagem", escreveu antes o vereador: tributo 
de veneraçãoy'. 

O projeto não teve aprovação a não ser quanto a segunda rua, 
ou seja do Padre Diogo Antonio Feijó. 

Por algum tempo teve permanência ainda o nome de rua das 
Flores, velha denominação já inserta na memória dos paulistanos. 
Em 1776 o capitão-general Martim Lopes Lobo da Saldanha mandou 
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realizar recenseamento geral da cidade que revelou possuir 534 fogos 
e 2.026 habitantes, sendo que sobre os homens havia a superioridade 
de 384 mulheres. Há neles registro de existência da rua das Flores 
com seus competentes moradores. Em 1783, Manuel Cardoso de Abreu 
também mencionou-a em seu "Divertimento Admirável", considerado 
por Afonso Taunay, plágio quase integral das "Memórias" de frei Gas- 
par da Madre de Deus. 

Sempre a receber a afronta de vereadores louvaminheiros de fa- 
tos e homens do dia, imunes e insensíveis ao culto das tradições, a rua 
das Flores teve por duas vezes, em 1897, alterado o nome para Capitão 
Salomáo e Capitão Tamarindo, face ao evento republicano e a Cam- 
panha de Canudos. Entretanto aos 28 de agosto de 1899 a lei número 
416 restitui-lhe o antigo nome. 

Em 1852, ao sair o féretro de Feijó, da Venerável Ordem Terceira 
de Nossa Senhora do Monte do Carmo para a igreja da Venerável Or- 
dem Terceira de São Francisco, em uma carroça pela rua de Santa 
Teresa, cortando a das Flores (referência de Afonso de Freitas em 
"Tradições e Reminiscências Paulistanas") o cortejo foi visto pelo 
coroinha do Carmo postado a porta de sua casa naquela rua das 
Flores, número 16. 

Em 1931, um ato do prefeito converteu-a sumariamente em rua 
Gaspar da Silveira Martins, mas ela permaneceu na teimosia sau- 
dosa dos velhos paulistanos, aferrados a tradição, sempre a continua- 
rem chamando-a rua das Flores. O Burgo ainda está a espera de um 
bom e culto alcaide, prefeito sensível ao nosso passado que restabele- 
ça o veiho nome, das Flores, a perfumar as evocações de São Paulo 
doutrora. 

Os cronistas (entre os quais Nuto Santana) referem que sempre 
ficou a albergar figuras gradas ou de proteção. Nela residiram Avelar 
Brotero e José Bonifácio, o Moço, Gurgel e outras personalidades de 
escól da Provincia de São Paulo: "nos últimos anos do Império, as 
três ruas, Boa Morte, Flores e do Quartel, e suas imediações, eram 
todas como o quartel-general das mais bonitas moças de São Paulo". 

Filhas de austeros chefes de família, quase todos com função pú- 
blica e "que em bom número ainda andavam de cartola". O acadêmi- 
co Marinho de Andrade, da escola de São Francisco, deixou anotações 
consagradoras "uma moça morar na rua das Flores já era indício de 
ser bela! ". 

No "mappa da Capital da Província de São Paulo", ano de 1877 
de Jules Martin e F. Albuquerque, em que há o registro de prédios 
e estabelecimentos públicos de importância, encontra-se a inscrição 
de casas de um e dois andares, casarões assobradados e casitas, m b  
dulos dos viveres da época. 

Impressa na Tipografia 2 de dezembro, de Antônio Louzada An- 
tunes, a rua das Flores n.O 4 (apud "Jornalismo Acadêmico, de Anto- 
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nio Barreto do Arnaral) apareceu em abril de 1859 a Revista da Aca- 
demia de São Paulo, jornal científico, jurídico e histórico, denomina- 
do iniciajmente Revista AcadSmica, fundada e redi.gida por José Viei- 
ra Couto de Magalhães. Oskentava a divisa: "só há u n  bem é a ciência 
- urn único mal, a ignorância". Também lá foi impresso o "Acadêmico 
do Sul", periódico científico e literário tendo como redator o acadê- 
mico Daniel Dias Ribeiro de Almeida. 

Deu abrigo pois, no período de 1855 a 1859, à tipografia Dois de 
Dezembro, tipografia como vimos de Antônio Louzada Antunes, ins- 
talada anteriormente no pavimento térreo do palácio do Governo, no 
Pátio do Colégio, e mais tarde na ruas das Flores n.O 35. 

Almeida Nogueira in1orma que a cidade nesses dias ainda tinhz 
mais duas outras: A tipografia Literária (que só imprimia obras avul- 
sas), na rua do Ouvidor, esquina de S. Bento, e depois na rua do Im- 
perador n.O 12, e a mais importante delas, a Tipografia Imparcial, 
também na Ouvidor, onde eram impressos três j~rnais  e duas revistas. 

Ali, a alguns passos, num barracão da rua do Carmo depositavam- 
se materiais com que Antônio Bernardo Quartim começou a constru- 
ção do ndvo teatro no largo de São Gonçalo, esquina da rua do Im- 
perado~. 

Salvador de Mendonça fora recomendado ao conselheiro José 
Bonifácio, lente da Academia de Direito, em 1859 por Teófilo Otoni 
pai, conjuntamente com seu filho Teófilo Carlos. Recordou ele em 
"Cousas do meu tempo" que "posto o tivessemos visitado poucas ve- 
zes eramos não obstando bons amigos, tanto quanto um estudante 
o pode ser do lente mais ilustre do seu tempo". 

Das visitas de 1859 a residência de José Bonifácio, na rua das 
Flores ficava-lhe a impressão "de sua mesa de trabalho, carregada 
de livros e papéis, a qual, talvez para não perturbar aquela desordem, 
foi crescendo por três lados e ganhado tantas pernas adventicias que 
mais parecia um baobab que uma mesa". 

José Bonifácio, Martim Francisco, Silva Carrão eos doutores 
José Maria de Andrade e Ferreira de Menezes (Comissão do Centro 
Liberal de São Paulo), foram a modesta casinha (de Salvador de 
Mendonça) para convidá-lo a redigir "O Ipiranga", órgão do Partido, 
que ia começar". 

Era morador então, Salvador de Mendonça, junto ao largo de San- 
ta Efigênia para ficar próximo do Colégio Júlio Galvão, onde lecio- 
nava. De lá partiu para visitar e receber orientação de José Bonifácio. 
na distante rua das Flores (sic). 

Afonso Schmidt lembrou que "a dous passos erguia-se prédio, 
primeira residência do padre Monte Carmelo: "já foi hospício, já foi 
quartel, já foi almoxarifado da Força Policial; casa de loucos, na vár- 
zea, diante da Tabatinguera, últ,imo perfodo de Paulo Eiró." 
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O cônego d. Joaquim do Monte Carmelo foi irmão protetor da 
Irmandade da Boa Morte, tendo exercido por algum tempo o cargo 
de professor substituto de filosofia, história e retórica do Curso Ane- 
xo a Faculdade de Direito de São Paulo, sendo condecorado com o 
grau de cavaleiro da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desempe- 
nhou o cargo de sacristão da Boa Morte o virtuoso Ponciano Joaquim 
de Góes, falecido a 9 de agosto de 1870, na idade de 76 anos. Reali- 
zava caminhada diária desde a rua da Boa Vista, local da sua resi- 
dência. 

Voltando a Joaquim do Monte Carmelo é necessário reiterar que 
nos deixou volume intitulado "O Brasil Mystificado na Questão Reli- 
giosa", hoje raridade bibliográfica. (Impresso no Rio de Janeiro pela 
Tip. da Reforma, rua 7 de setembro n.O 181, ano de 1875). 

Trataram de Joaquim do Monte Carmelo, Rodrigo Octávio, na 
nova série de "Minhas Memórias dos Outros", Livraria José Olhpio, 
1935; e Arthur de Cerqueira Mendes, em "Figuras Antigas" (Monte 
Carmelo) . 

Dona Maria das Dores Bruna Pupo, bisavó paterna do ilustre 
historiador Celso Maria de Me10 Pupo, também teve sua moradia na  
tradicional rua das Flores, em casarão de pertença familiar. Mãe de 
Antonio José Moraes Pupo, aluno da Academia, advogado que veio a 
falecer no decorrer da década 1870-80. 

No início deste século a instrução dos filhos dos moradores con- 
centrava-se em aulas no Grupo Escolar Sul da Sé, que tinha em seu 
comando querida figura do passado paulistano, o professor Frontino 
Guimarães, mestre proclamado e que deixou perenes lembranças nas 
gerações de alunos que pela modelar escolar transitaram. 

A perquirição continua pelos repositórios de dados, a propósito 
de Piratininga de outros tempos, acumula notícias e informes tam- 
bém sobre a antiga rua . Almanaques amarelecidos, indicadores e in- 
formes de Documentos interessantes levantam a patina do passado e 
surgem homens e casitas, abrigadoras das emulações de uma socieda- 
de ainda com tintas coloniais. Nos anos de 1878, e vindouros, tinha 
escritório na  rua do Quartel e residência na rua das Flores 64, o dr. 
José Maria Corrêa de Sá e Benevides, lente da Academia (*). O escri- 
vão dos Juizes de Paz, do Sul da Sé, Eduardo Glimpio Silva residia 
no número 45 da rua das Flores; logo no inicio, no número 8, era a 
morada de Francisco Xavier de Matos Sales, cobrador da  "The S. 
Paulo Gaz Company Limited", merecendo referir que a cidade já 
possuia, então em 1877, 762 combustores. 

Na mesma rua ficavam os agasalhos do dr. Paulo Malheiro de 
Me10 (professor de línguas estrangeiras) ; de Simplicio de Souza Quei- 
roz, "armador de galas para festividades", do "gaioleiro" Antonio 
Carlos C. Melo, instalado com oficina de marceneiro e depósito de 
móveis; a loja de molhados e gêneros do país, no número 55, de Ana 
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Joaquina da Silveira; e as casitas de Dorotéa Rodrigues de Oliveira 
e S. A. Soares de Campos, respectivamente dos números 46 e 28 da 
veneranda rua das Flores, já mais democratizada, com tabernas, tas- 
cas e botequins ( 5 ) .  

Na rua do Carmo, quase junto a travessa das Flores erguia-se o 
casarao do Barão de Três Rios (mais tarde Visconde, Conde e Mar- 
quês), Joaquim Egidio de Souza Aranha, abastado fazendeiro e capi- 
talista em S. Paulo e aqui Deputado Provincial em muitas legislatu- 
ras. Casou-se em primeiras nupcias com Dna. Ana Cecília da Silva, 
e em segundas com Dna. Maria Hipólita, Baronesa viúva, de São João 
do Rio Claro, e filha do Barãode Itapetininga e de sua primeira mu- 
iher Dna. Ana Eufrosina Mendes (6).  Chaguinhas, enforcado em 1821, 
residiu na Travessa das Flores, segundo Nuto Sant'Anna ( 7 ) .  

(1) No Ginásio do Estado, da  Capital, estudou o escriba destas notas, no perfodo 
1935 - 1939, sendo diretor Martim Damy e professores: de francês, Jose de Freitas Vale; 
de ingles, Marinho Briquet, de português, Mario Pereira de Souza Lima, Luiz Cardoso Ran- 
gel e Oscar Penteado Stevenson, de Flsica, Soares Romeu, Qulmica, Souza Diniz, Latim, 
Bento de Assis, Histõria Natural, Alencar de Barros e Febus Gicovate. de Matemática, 
Ckndido Gonsalves Gomide e Jose Mai'ques Saes;  de Ciências e Astronomia, A. Penteado, 
de Histõria da Civilizaçáo, Antõnio Ferreira Cesarino J r .  e Odilon Grellet; de Geografia, 
Barbosa Moniz; Lu10 Guasca, de Mfisica; de Desenho, Rui Ferreira Martins, etc., etc. 

( 2 )  Os outros passos tinham a seguinte disposiçáo (apud Antonio Egidio Yartlns) : 
"o primeiro era na casa de Dna. Maria Oliva, na rua do Carmo n.O 13 ;  o segundo. na 
casa do comerciante Celestino Bourroul, na  rua da Impetratriz, hoje 15 de novembro, o 
terceiro, na casa de Dna. Maria Benta, na rua Boa Vista; o quarto, na casa do Barao 
de Iguape, & rua Direita, no predio que antecedeu a um mais tarde ocupado pelo "Ao 
Preço Fixo"; o quinto. na casa de Dna. Carolina Amelia da  Silva Rangel. na rua do 
Imperador que mais tarde de chamou Marechal Deodoro e foi demolida para o alarga- 
mento da  Praça da  Se, e o sétimo "passo", na  igreja do Convento do Carmo, onde a te  
o ano de 1905 se conservou a imagem de N. S. dos Passos. 

(3) Numa casa ao lado, tambem com pequeno jardim e atrio. fonte dl&gua corrente, 
e arbustos do tempo, camelias brancas e rosas. nasceu Jeronimo Farina, progenitor do 
autor desta crbnica de evocasão, residência dos avos Jose Farina e Josefina Piza Farina, 
nascimento aos 7 de fevereiro de 1896. 

O velho avb tinha morado na rua  Direita (Direita da Misericoflia para Santo Anto- 
nio) e apbs fazer passagem pela rua do Rosário vai construir moraaia na  chácara Maria 
Antonia, entáo distante arrabalde (ver cronica "Chácara Maria Antonia. do mesmo 
autor, no n.O 82 desta Revista do Instituto Hist. e Geográfico de Sáo Paulo). 

( 4 )  José Maria de S& e Benevides tem a finura bem realçada em Spencer Vampre, 
"Memõrias para a História da Academia de São Paulo". Estudante em 1850, colaborador 
da Revista do Ensaio Filosõfico. presidente do Instituto Cientlfico, redator de "O Dois 
de Maio", relator d' "A Ordem", catedrático em 1877 da primeira cadeira do segundo 
ano (Direito natural em continuaçlo. constitucional. das gentes e diplomacia) exercendo-a 
ate pouco depois da proclamação da  República. Ate 1877, vinha ele lecionando Direito 
Romano, como substituto de Duarte de Azevedo. Nomeado por Carta Imperial de 8 be 
Julho de 1865, Sá e Benevides, toma posse a 19 do mesmo mes como substituto. Fluminense, 
nascido em Campos, a 7 de junho de 1833 do gentilhomem da Imperial Câmara, Jose Maria 
Correa de Sá. descendente de Estácio de Sá. fundador do Rio de Janeiro. Contava pois 
3 2  anos de idade, quando subiu li Cátedra. Estudante distintfssimo do Colegio Pedro 11, 
logo após a formatura em Sáo Paulo contraiu casamento com uma filha do Conselheiro 
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Srotero. Voltou depois à Corte, onde advogou algum tempo, de sociedade com Jose Boni- 
Iácio. Em fins de 1865, juiz municipal do Estado do Kio; mas em 1857 se achava de 
novo advogando em São Paulo. No ano seguinte, defendeu tese e obteve grau de doutor, 
a 3 de julho de 1858. Em 1866, em brilhante cuncurso, conquistou o primeiro lugar e foi 
provido substituto. Em 31 de julho de 1877, por jubilação do dr. Ernesto Ferreira Franpa, 
passou a catedrático de Direito Natural, Público e das Gentes. Presidiu a provlncia de 
Minas de 14 de maio de 1869 a 16 de maio de 1870. Eloquente na  tribuna, vigoroso pole- 
mista, militou na imprensa política. Combateu o positivismo, sempre com remoques a 
Augusto Conte, Littre, Lafitte, Spencer e Stuart Mill. 

Deixou tomos: Elementos de Filosofia do Direito Privado (1884) ; Filosofia Elemen- 
tar  do Direito Público Interno, Temporal e Universal (1867) e Análise d a  Constituiçáo 
Pública do Imperio do Brasil (1891). 

( 5 )  Spencer Vampré, Almeida Nogueira. Afonso de Freitas e Egidio Martins permi- 
tem-nos levantar o meio paulistano em 1870: condensava-se a população urbana entre os 
rios Tamanduatef e AiihangabaU, na  lombada e fraldas de morro, onde, em 1554. haviam 
lançado os padres jesuitas os fundamentos do Colégio de São Paulo do Campo, depois 
chamado de Piratininga. Caçavam-se perdizes e escravos fugidos no Bexiga. Eram limites 
o Campo do Arouche, o Campo Redondo e a Luz ou Guarepe. As chácaras Charpe, Bom 
Retiro, do Arouche, de dna. Ana Machado, do Baráo de Limeira, dos Fagundes e de dna. 
Alexandrina de Moraes, fechavam, como vastos Jatifõndios, acanhado âmbito da  cidade. 
Da ponte da Constituição sobre o rio Anhangabali, no meio da atual Florêncio de Abreu 
estendiam-se a s  chácaras do Baráo de Souza Queiroz, do Miguel Carlos, do dr. Fidêncio 
Prates, do Barão de Antonina. Santana constituia o primeiro pouso para quem se dirigia 
a Goiás. Ia-se a Ponte Grande, socorrido por farnel. E r a  ermo o local do Cemiterio dos 
Aflitos, destinado ao sepultamento de indigentes e su~liciados. Distante a Casa da  Pólvora. 
alem do largo da Forca, o Brás com a s  chkcaras d a  Figueira, num extremo, e do Tatuape, 
no outro, com escala pelo Marco da  Meia Legua. Pelos lados da Moóca, grandes chAcaras, 
vastos pomares, extensas culturas de chá. Os mascates, a s  vendas, a s  tamancarias, a s  for- 
jas de ferreiros, os talhos de carne verde, acotovelavam-se, ainda, nas ruas de São Bento, 
Direita e Imperatriz. 

Como pioneiras da  civilizapáo: - A Sereia Paulista, do alemão Fischer, casa de 
banhos, famosa tambem pelos bifes a cavalo, regados a generoso vinho hlingaro que 
bocas maldizentes diziam nunca haver atravessado o AtlânEico; a Casa Levy, a Casa 
Lebre, a Casa Garroux e a Relojoaria de Henrique Fox à rua  da  Imperatriz, e a Cerve- 
jaria do Corvo, de Schomburg, & rua do Ouvidor (atual José Bonifácio). 

( C )  A iluminação pública, primitivamente a azeite, e mais tarde. em 1852 a gás 
hidrogênio, era,  em 1870, a querosene. 56 em 1872, a 31 de marpo se inaugura a ilumina- 
ção a gás, instalada pela São Paulo Gás Company. 

A água potável se vendia nas ruas. em carroças, a quarenta reis o barril, e iam o s  
escravos buscá-las aos chafarizes públicos, ou à s  fontes próximas à cidade. 

Viação urbana com carros e tllburis de aluguel. estacionados nos largos de Sáo Fran- 
cisco. São Gonçalo e do Colegio. Em 1872 a primeira linha de bondes à traçáo animal. 
entre o largo do Carmo e a Luz (estaç9o) pelas ruas Direita e Imperatriz (15 de No- 
vembro). Minúsculos. estreitos e comument ecom três bancos: os maiores contavam cinco. 

Entre os chafarizes mais concorridos: o do largo da  Misericórdia, o da  Caixa d'Água, 
à rua Cruz Preta (Quintino Bocaiuva) que captava a s  águas do Tanque de Santa Teresa; 
o do largo do Pelourinho (largo 7 de setembro) ; o de São Gonçalo na Praça Joáo Mendes, 
os de São Francisco e São Bento. mandados construir pelo dr. Homem de Melo, em 
1864; o chafariz do Campos da  Luz (Avenida Tiradentes), e o do Piques que eram ali- 
mentados pelo tanque do Bexiga; e a Bica de Baixo, entre a s  ruas de Baixo (Carlos 
Gomes) e a do Meio (Rodrigo Silva), eujas águas se aduziam do extremo do largo d a  
Forca. Acrescente-se as  fontes do Gaio, dos Ingleses e do Xoringuinho. 

( 7 )  Em 1845 tambem tinha moradia & rua das Flores, o aluno da Academia de  Direito 
Antonio Máximo Ribeiro da Luz, em casa que veio a pertencer ao  padreamara1 Gurgel. 

. Numa guinía-feira, dia de descanso escolar acad6mico. João Cardoso de Meneses e Souza 
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(futuro Bariío de Paranapiacaba) vai ~ i s i t a r  o colega Ribeiro da  Luz, e convidá-lo para 
passeio na  chácara do Bispo, no Brás, nos idos de 1846, segundo informa Camilo Abran- 
tes. Isso poucos dias após a visita do monarca D. Pedro I1 ao planalto de Piratininga. 

A residência de Antonio Máximo Ribeiro da  Luz, na  rua  das Flores, JB tivera como 
morador o capitão reformado Domingos Cirlaco Avundano, poeta burlesco e amigo dos 
estudantes; um destes, Joaquim Tito de Pinho Lima, talentoso, mas ultra-vadio, registrou 
trovas do vaie: 

"O fogo do meu coração 
Tem tornado o clima desta cidade 
muito de melhor estação. 
Isto, que eu digo, é uma verdade. 
Dita com toda a razão" 

óu esta outra: 

"O que linda borboleta ! 
Que finas, pitorescas, delicadas e 
variegadas cores que ela tem ! 
Quem me dera apanhar ela, 
Pa ra  dar  ela a meu bem! 

Ingenuidade de antigo tempo. Domlnio dos bestealógicos de Bernardo Guimarges, dias 
de Aureliano Lessa. Alvares de Azevedo, de Cardoso de Meneses. repliblicas insertas na 
tradiçáo academica. bpoca dos sonhos de Byron e d a  Sociedade Epicureia. 



LADEIRA DO PORTO GERAL ou do QUARTIM 
ou LADEIRA do TAMANDUATEÍ 

Ladeira do Porto Geral, as vezes confundida com o Beco, ou Tra- 
vessa do mesmo nome. Inserta na cidade de São Paulo, desde os dias 
coloniais. O Beco ou Travessa aparece também inscrito mais de uma 
vez como Beco dos Barbas ou dos Borbas. Afonso Schmidt dá está 
última designação a ladeira e refere "que a meio do Beco dos Borbas, 
para o lado esquerdo, avultavam ossos e chifres de boi, daí o nome 
de Beco dos Chifres". Ele ainda afiança "em 1818 só havia na ladeira 
uma casa de Antonio Maria Quartim ('1 que fez parte do governo 
provisório de 1821 do Presidente Oeynhausen" (futuro marquês de 
Aracati) . 

Antônio Egydio Martins, o precioso cronista de "São Paulo An- 
tigo", confunde o Beco com a Ladeira: "o beco dos Barbas", hoje la- 
deira Porto Geral, terminava próximo ao rio Tamanduateí que então 
passava pela atual rua Vinte e Cinco de Março, dando muitas voltas, 
sendo, no final do mesmo beco, o logar onde era costume atracarem, 
antigamente as canoas vindas da Fazenda de São Caetano, pertencente 
ao Mosteiro de São Bento, e outros logares mais próximos da Capital, 
os quais, traziam cereais, canas, frutas, etc. Nesse mesmo beco, em 
1818, só existia uma casa e nela residia, com a sua família, o coronel 
Antônio Maria Quartim,que fez parte do govêrno provisório, aclama- 
do pelo povo e pela tropa desta cidade no dia 23 de junho de 1821, e 
do qual foi presdente o general Oeynhausen ( 2 ) .  

No passado paulistano o velho rio Tamanduateí passava pela 
atual rua Vinte e Cinco de Março desde a velha ponte do Carmo até 
a rampa e gradil da rua Florêncio de Abreu, no lugar chamado das 
Sete Voltas e dai atravessava a mesma rua e seguia em direção ao 
Hospital dos Lázaros na  rua João Teodoro. 

O casarão de Antônio Maria Quartim, era verdadeira Chácara 
na Ladeira do Porto Geral ( 3 ) .  Tinha como uma de suas vizinhas, D. 
Tereza Alvim ( 4 ) .  A morada fora, em tempos anteriores, casa de Fun- 
dição e ele seu Almoxarife. Sempre em liças com os Andradas, foi o 
fundador da Loja Maçonica Piratininga, depois Grande Oriente (5 ) .  

Desta partiria grande força libertadora ou preparadora de nossa eman- 
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cipação. Em sua residência reuniam-se próceres distintos da  época. 
marcos da nossa caminhada, valores que escreveram a história da 
Província: Arouche, Machado de Oliveira, João Dias. Cabe-lhe as hon- 
ras de primeira fábrica mecânica de Tecidos de Algodão de São Paulo. 
Pioneirismo e benemerência para o tempo, em pró1 Üa coletividade, 
a merecer do Marquês Üe Alegrete, em missiva ao Conde Aguiar, os 
maiores elogios (9). Aureliano Leite, em sua História da Civilização 
Paulista registra-a, enaltecendo-lhe o significado. Na voz do povo a 
ladeira foi também conhecida por Beco do Quartim ou ainda Descida 
do Quartim. Por muitos anos ele foi o Unico residente nessa íngreme 
descida. 

O Tamanduateí insalubre, espraiado em muitas voltas, com 
iriundaçóes, periódicas, sempre foi "viveiro de miasmas". 

As águas impuras ali estagnadas motivaram legiões aladas de 
mosquitos perturbadores de sono dos habitantes. Era mesmo o fator 
impeditivo do alastramento da cidade pelas várzeas imensas do Brás 
até a Penha e pelas da MoÓca até o morro desse nome. 

O Brás até 1874 somente possuia uma ou outra casa e poucos 
casaróes, espalhados pelos descampados, no meio de algumas cháca- 
ras com as Bresser e Loskiel. 

Evitavam-no os moradores e o conceito geral atribuia-lhe focos 
de malária e outras endemias. Escritos do Barão de Paranapiacaba, 
João Cardoso de Menezes e Souza, dizem das reservas quanto ao ater- 
rado do Brás, "pois lá tudo indicava-se contrairem as febres". 

O benemérito govêrno de João Teodoro drenou a Várzea do Car- 
mo e permitiu o surgir do aterrado do mesmo nome. Foi o fim de 
sobressaltos e pavores. Em 1893 Bernardino de Campos estendeu o 
trabalho e levou avante o aterrado do gasômetro, inclusive com a 
desapropriação de terrenos que faziam parte da chácara do Ferrão, 
propriedades da Marquesa de Santos. 

As atas da Câmara Municipal de São Paulo, são forte repositorio 
dos registros das endemias das bexigas nesta cidade, incluindo as 
sobrevindas nos anos de 1865, 1873 e 1874. Entretanto Cândido Ba- 
rata, em relatório sobre os surtos desses Últimos anos informa ser fora 
de dúvida que o Brás, em épocas anteriores, devastado pela moléstia, 
fora agora poupado graças a presença do gasômetro: "o próprio flui- 
do gasoso teve uma poderosa influência sobre o número limitado de 
doentes nos estabelecimentos que possuem esse gênero de iluminação". 

Bernardo Guimarães, o escritor de "Escrava Isaura", estudante 
em 1845, mostra-nos o Anhangabaú ou Córrego das Almas, como "um 
miserável regato que ai corre, separando a freguezia central da cida- 
de de Santa Efigênia. Se o nome é dissonante e lúgubre como o piar 
do mocho, não é menos o ribeiro turvo e lodoso que parece esconder- 
se envergonhado, no fundo do seu imundo leito". Não apresentava 
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melhor aspecto o Tamanduatei a se espraiar no meio de aguapés com 
imenso depósito de detritos, conjuntamente com arumais morlos que 
era costume mandarem lançar no velho rio. 

Antônio Maria Quartini exerceu o cargo de Almoxariie da Real 
Fazenda e dos Trocos Miúdos d'El Rey; proprietário da fazenda onde 
está o morro do Jaraguá, d'onde exiraia algum ouro, a empregar 
escravos e feitores. Em determinada Semana Santa grandes blocos de 
terra desmoronaram em Jaraguá, matando 40 escravos e 4 feibores! 
Companheiro de Francisco Inácio de Souza Queiroz, foi deportado 
para Jundiaí ap6s a céiebre Bernarda. Casou-se com Matilde de Cas- 
tro Oliva, irmãda Marquesa de Santos, por parte de pai, o Visconde 
de Castro. Nomeado o General Arouche Rendon para diretor do Jar- 
dim Público da Luz, ou antes Hôrto Botânico, para estudos da flora 
brasileira, ele recusou a nomeação alegando velhice e moléstia. Indi- 
cou Quartim para o Horto, fazendo os maiores incômios sobre a sua 
capacidade. O Jardim Público, até 1880, foi integrante do espaço com- 
preendido pela Estação da Luz e adjacências. Belo tanque, desenho 
de Antônio Quartim, alimentado por valas em aberto, conduzia a 
água que vinha do Tanque Reuno, no Bexiga. O Jardim, "era cheio 
de sombra e ouvia-se o rumorejar das casumarinas, que parecia o 
rumorejar do mar" (apud Memórias de Maricota Quartim de Moraes). 
Complementavam-no "bosquezinhos e paredes de murta (cambaim) 
verdes, lustrosas, com guarnições de rosas loucas, róseas e púrpureas, 
que se desfolhavam, desprendendo perfume. . . " Havia ainda pés- de 
ariticum, laranjeiras, Ilores brasileiras, a atrairem colibris de todas 
as corres e tamanhos. Ao redor do tanque, grandes cinamomas e flores 
de purpura com seus rubros matizaes. 

O Brigadeiro Machado de Oliveira, companheiro de Arouche e 
Quartim, deixou um belo retrato de Antonio Maria, em declaração 
à sua neta: "seu avô era muito bonito, alto, claro, corado, cabelos 
loiros, olhos pardos e, sempre que voltava a cavalo de tarde do Jardim 
(da Luz), trazia em suas mãos um ramo de rosas, parando sempre 
a dar-me prosa. A caixa de rapé que usava, era de ouro e tinha 
brazao". 

Rainha do lar, sua esposa Dna. Matilde Eufrosina de Castro, 
filha do Visconde de Castro e de Teresa Braseiro (espanhola, loura, 
de olhos azuis). Mãe também do Cônego José Antonio de Oliveira 
Braseiro, padre inquieto, tido como revoltoso, a maneira de Feijó, e 
que edificou o Teatro São José de Mogi Mirim (7) .  

A vergôntea do casal Antonio Maria Quartim - Matilde Eufro- 
sina de Castro Oliva, Antônio Bernardo Quartim, substituiu o proge- 
nitor, quando de seu falecimento em maio de 1846, na direção do 
Jardim da Luz. Antônio Bernardo consorciou-se com Dna. Henri- 
queta Eulalia de Molina, filha de Rosa Maria do Carmo Sales Pentea- 
do e Tomás de Molina, a célebre figura de São Paulo d'antanho, ga- 
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Ihofa e alarde, fidalguias e prosápias, senhor das extensas glebas do 
Pacaembú ( j ) .  Ananio Maria Quartim e Dom Tomás de Molina foram 
contemporâneos e amigos. Antônio Maria falecido em 1846 e Dom 
Tomás em 1845. O matrimônio de seus filhos Antônio Bernardo Quar- 
tim e Henriqueta Eulalia de Molina ocorreu em 1849. 

Logo após a entrada do que seria muito mais tarde edificio 
do Frontão Boa Vista podia-se ver a casa - morada de Antonio Quar- 
tim, abrigadora da fábrica de tecidos pioneira ( l 2 ) .  

O Capitão Antônio Quartim contribuiu para a construção do 
Teatro São José, na Praça João Mendes, iniciado em 1858, inaugu- 
rado em 1864 e destruido por incêndio em 1838, como também foi 
empresário de uma companhia dramática em 1865, juntamente com 
outro cidadão. Seu filho casou-se com uma atriz italiana. Durante 
sua gestão no Jardim da Luz teve início a construção da São Paulo 
Rallway ou Estrada Ingleza. O govêrno ordenou ao Capitão Quartim 
que fizesse a entrega de terrenos do Jardim para construir a estação 
da Ingleza (1860), o que "prejudicou os arvoredos e tirou a sime- 
tria do jardim" (Antônio Egidio Martins) . Em 1877 decidiu abandonar 
a vida da cidade e retirou-se com a família para a "roça", como diz 
numa carta dirigida a um dos filhos. A "roça" era um sítio na Vila 
Maria, onde hoje fica a entidade de Trote. Nessa carta mostrava-se 
desencantado com a sociedade, que só prestigiava os ricos e não dava 
importância aos valores moraes. Outra carta de Anthnio Bernardo 
expressa a certeza de que os Quartim seriam descendentes do Duque 
de Almada. 

Dom Tomás de Molina, opulento fidalgo ibérico, oriundo de an- 
tiga familia aragoneza, nasceu em Granada, (ou na Galiza) e com 
outros irmaos estabeleceu-se na Argentina e Uruguai, tornando-se 
senhor de grandes cabedais. Quando da independência dos países do 
extremo do continente, tiveram de sair e aqui aporkou, juntamente 
com outros espanhois, Perêa, Lourenço Amor, Alfayas e Manuel do 
Valle. Trazendo boa fortuna, e quatro navios de vela, de sua proprie- 
dade, adquiriu prédios e terrenos nesta cidade. Teve casa na  rua do 
Carmo e, na Ladeira do Porto Geral, uma fundição de moedas, a 
primeira do Brasil, pois, como era amigo de Dom Pedro I, deste rece- 
bera a concessão, com contrato outorgado pelo govêrno. Possuiu, na 
cidade nova, a chácara Ipiranga, no logar onde depois se abriu a rua 
Visconde do Rio Branco, sendo sua, toda a área que a circundava, e 
no Pacaembú uma chácara, ficando a sua sede onde está hoje o 
Asilo Wanderley (Sampaio Viana). Nessa chácara nasceu uma de 
suas filhas Dna. Henriqueta Eulalia c 9 ) .  Foi ainda proprietário de 
três ou quatro fazendas de criar em Cajurú, Mococa e outros logares 
limitrofes (I0). Foram de sua propriedade terrenos no caminho de 
Pinheiros, e considerado como seu, todo o latifundio conhecido por 
Pacaembú. No entanto foi julgada como devoluta aquela zona por 
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acordão do Senado da Câmara, de 27 de julho de 1809. Em 1826 pediam 
datas de terra nessas paragens Antônio José Ferreira, João José Bran- 
co, Francisco de Paula, Antônio José Guimarães, Paulo José de Mes- 
quita e Antônio José Garles. Dom Tomás de Molina, protestou, nada 
conseguindo porém. 

Em 1 de março de 1826, obteve ele, por carta de data, o terreno 
da rua do Carmo, fronteiriço a sua residência. Tinha cerca de 40 me- 
tros de frente. Constituia parte do que se chamava Buracão do Car- 
mo, findando na respectiva ladeira. Eram seus confinantes o Capit,%o 
João Rodrígues, Ana Angélica da Silva e Castro e o Capitão Antonio 
Cardoso Nogueira. Em 1830 pediu o alinhamento da sua propriedade 
a rua do Carmo. O arruador quiz tirar uma linha do canto desta a 
rua das Flores para ficar o beco (o de Sta. Teresa) com trinta e cinco 
palmos e três quartos de largura, enquanto ele Dom Tomás queria 
que a linha fosse tirada do outro lado, do Poço dos Tabordas, ficando 
o beco com 34 palmos. O fiscal não concordou. Ficou sem efeito o 
requerido (I1). 

Dom Tomás de Molina movimentou durante muito tempo a ve- 
lha Paulicéia, sendo uma das grandes figuras do seu comércio e so- 
ciedade. Deixou exemplar e culta descendência. 

Mário Arantes, em informes a Silva Leme, em 1905 assim descre- 
ve Molina: rico, influente, de espírito ativo, trabalhador e aventurei- 
ro, espalhava em torno de si um pouco de bravata e mistério. Na rea- 
lidade, talvez apenas um comerciante rico, com numerosas proprie- 
dades, prédios e fazendas, integrando-se no meio que adoptara para 
domicílio. Como quer que seja, com moedas falsas ou não, a sua figu- 
ra avultou em São Paulo de 1830, como a de um personagem curioso, 
capaz de deixar atrás de si o rastro luminoso de uma lenda. 

Silvio de Almeicia, ao montar colégio no palacete da Alameda 
Ribeiro da Silva (hoje morada do bardo Pedro de Oliveira Ribeiro 
Neto) com Prisciliana Duarte, poetisa e esposa, e mais Bayot, No- 
biling, Dulles, José Cândido de Souza, Paulo Roberto Duarte e Aure- 
liano Leite, escreveu capítulo expressivo do magistério, e ele nos vai 
deixar "Trovas de Cristal" e o lapidar "Estudos Camonianos". Minei- 
ro de Pouso Alegre, aqui trabalhou para viver, e ao mesmo tempo 
cursar a Faculdade de Direito, no antigo Colégio Ivai, na Ladeira do 
Porto Geral, por onde em repetições seculares, os paulistas desciam 
as margens do Tamanduateí, sempre tomados por batelões, no pouso 
final após transitos vagorosos nas mil e uma voltas dos contornos 
e meandros do rio histórico. No mesmo local do Colégio Ivai, também 
vicejou o Colégio Mamede, de Vicente Mamede de Freitas. O Colégio 
Paulista sito em velho sobrado senhorial à rua Senador Queiroz, per- 
tença posterior de Luiz Antonio dos Santos (também lente do Ginásio 
do Estado a partir de 1894), e em dias futuros ''Instituto Ciencias e 
Letras", também ter-se-ia abrigado na Ladeira do Porto Geral. Pre- 
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destinatício local de casas de ensino, esse casarão acolhedor dos co- 
légios Ivai, Mamede e de Luiz Antônio dos Santos, inspirou o novo 
nome da travessa Porto Geral (ou Beco dos Barbas) ou seja travessa 
Varnhagem, a recordar o nome familiar do excelso historiador Vis- 
conde do Porto Seguro ( I 3 ) .  

O leito do rio com melhoramentos na Várzea do Carmo, mereceu 
atenção do conselheiro padre Vicente Pires da Mota, presidente da 
provincia em dois períodos (26 de outubro de 1848 a 27 de agosto de 
1851 e 16 de outubro de 1862 a 03 de fevereiro de 1864), e teve com- 
plementação, com o presidente João Teodoro Xavier (12.12.1872 a 
29.5.1875). Este desapropriou a casa de morada e terrenos perten- 
centes a Maria Joana da Luz, para prolongamento da rua 25 de março 
até comunicá-la com a Moóca, e para dar ao Hospício de Alienados 
divisas naturais com o Tamandu-ateí, engrandecendo, como ficou o 
seu terreno. Ainda foram declarados de utilidade publica as três casas 
situadas a ladeira da Tabatinguera, propriedades de Flora Augusta 
de Menezes e do Convento de São Bento, montando as despesas a 
mais de quinze contos de réis. Desapropriações do lado esquerdo da 
rua do Gasômetro, de Joaquim Timoteo de Araujo e Felizarda Joaqui- 
na Pinto, custaram aos cofres públicos quasi três contos de réis. 
A evolução urbana incluia numerosas obras: substituição dos terre- 
nos paludosos e miasmáticos, em frente ao antigo mercado da rua 
Vinte e Cinco de Março, por um dos mais aprazíveis e saudáveis pas- 
seios, a Ilha dos Amores, mais tarde substituida por mercado de Pei- 
xe e Almoxarifado Municipal; abertura da rua do Hospício até a ponte 
da Moóca; construção da rua Conde d'Eu, hoje General Glicério; 
melhoramentos das ruas do Parí e do Gasômetro, e o aterrado deste 
último nome com 2.000 metros de comprimento e 12 de largura. 

O Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira (presidente de 
18.10.1885 a 26.04.1886) solicitou ao engenheiro Revy, estudos e exa- 
mes da  Várzea do Carmo para submeter o plano das obras de preser- 
vação das inundações a que estavam, anualmente sujeitas aquelas 
planicies. Em 1867 surge a Praça do Mercado da rua Vinte e Cinco 
de Março, havendo sido o antigo edifício da mesma praça, por ordem 
da Prefeitura Municipal, demolido em 1907 e construido no mesmo 
local, o que veio até os anos vinte ( I 4 ) .  

Releva salientar que no fim do século passado por aqui passou 
um pintor italiano Antônio Ferrigno, magnífico paisagista que deixou 
registrados, em telas soberbas, momentos de labor das cercânias do 
Mercado e do velho Tamanduateí: as suas lavadeiras, a subida para 
o Carmo, a ladeira do Porto Geral, os fundos do Mosteiro de São Bento, 
os carroceiros lavando seus tilburis de aluguel e seus cavalos, isto 
e mais aquilo, cromos de um passado remoto, sepultado na memória 
da Pátria, sempre fugaz, quando não no olvido definitivo (I5). 
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Porto Geral, embarcadouro, onde atracam canoas chegadas das 
chácaras, além da ponte grande da Tabatinguera, todas em terras 
da Moóca, do sítio Tapanhoim, lá para as bandas do Ipiranga. Bakios 
do Carmo, nos fins da ingreme descida, a várzea a perder de vista, 
lodaçal nas margens. Tudo vai desaparecer com os aterros. Surgem 
os aterrados do Brás, do Carrno, e do Glicério (antiga rua do Conde 
d'Eu). Labores de João Alfredo, João Teodoro e dos prefeitos repu- 
blicanos Barão de Duprat e Asdrubal do Nascimento. O mercado cai- 
pira de tons coloniais, na baixada final da ladeira conselheiro João 
Allredo (atual General Carneiro), o mercado velho ereto no mesmo 
local, o Mercado do Peixe, de odores nem sempre convidativos, o Mer- 
cado da Verdura, no fim da rua Itobi, absorvido pelo Mercado Gran- 
de, obra de Pires do Rio, ainda em funções de abastecimento ( l6) .  

A ladeira Municipal, depois Ladeira do Palácio, e João Aifredo, 
aberta em terrenos dos fundos do Palácio do Govêrno, pelo presidente 
Padre Vicente Pires da Mota, entre 1848 e 1851. Havia necessidade 
de se chegar a baixada. . . 

(1) O Tenente Coronel Antonio Maria Quartim, assentou praça de Capitão em Curi- 
tiba, donde se retirou para São Paulo, a 10 de março de 1797 (apud Yone Quartim). Filho 
do ex-governador de Gibraltar, Jorge Quartim e de Maria Morin, francesa. Jorge Quartim, 
como seu parente Pedro Quartim, foi oficial da  Armada Real Inglesa, tradição familiar, 
com numerosos membros marinheiros ou diplomatas. O nome primitivo de Quartim teria 
sido aportuguesado, pois era Kwartin. No livro "Reminiscências de uma velha" (Maria da  
Gloria Quartim de Moraes), compilado pela escritora Pone Quartim lê-se: "ouvi dizer, 
em família, que os Quartins eram de origem judaica e escoceses. transplantados para a 
Inglaterra." Antonio Maria Quartim, viajou com um mano, José, por toda a Europa e o 
Pacífico, a bordo da Corveta Aurora de que era proprietário e Comandante seu primo- 
irmão Joaquim Carlos, nave que veio a desaparecer nos mares do Pacífico. ou talvez 
apresada por corsários. Homem ilustrado e finamente educado conviveu na  roda mais 
aristocrática. Secretário de um governador (Horta Barbosa), Comandante das Armas, em 
1800 fundou a primeira Fábrica de Tecidos de São Paulo, n a  Ladeira do Por to  Geral, 
cujo edifício ainda existia nos anos iniciais d a  década de oitenta. Lá fabricaram-se "atoa- 
Ihados, fustões e belbutinas", conforme noticiava o seu irmão Hyeronimo, estabelecido em 
Cordova, em carta datada de 1805. O edifício da fábrica vindo até nossos dias, possuia 
terrenos que desciam para a 25 de Marco, principiando no portão largo do Frontão. 

Antonio Egidio Martins recorda-nos a sociabilidade da Bpoca. Na rua da  Imperatriz 
(hoje 15 de novembro), esquina da  rua das Casinlias (mais tarde rua  do Tesouro) a s  
l o ~ a s  de fazendas de Juca Mamede (José Joaquim Mamede Bueno), Cristiano Clausen, 

Lourengo Domingos Martins e os comerciantes Celestino Bourroul (falecido em 19 de se- 
tembro de 1874) e José Alves de Sá Rocha (morto a 17 de junho de 1899) eram locais 
onde grande niímero de cavalheiros da antiga aristocracia de S. Paulo, lentes da Faculda- 
de de Direito, alto clero, alto funcionalismo público e os presidentes da  Província se 
reuniam para palestrar". 

"A tarde era costume desses distintos cavalheiros, acompanhados de quase todos os 
comerciantes da rua da Imperatriz, hoje 15 de Novembro, irem passear a té  à ponte do 
mercado, que, até há pouco tempo existiu sobre o rio Tamaduateí, o qual no governo de 
Jorge Tibiriça (1904 - 1908). foi canalisado e feita a nova ponte do aterrado do BrAs ; 
e a ponte do aterrado do Gasbmetro foi feita no governo do Dr. Bernardino de Campos 
(1892-1896). De volta do passeio, ficavam palestrando nas referidas lojas até a s  9 d a  
noite, hora em que dobrava o legendário sino da igreja do Colégio. dando o sinal de 
recolhida". 
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Na rua das Casinhas foi, desde princfpios do sí.culo XIX, o lugar destinado pela 
Câmara para nele se estacionarem a s  quitandeiras de verduras, legumes, frutas, leite, aves 
e ovos, os quais eram expostos a venda no passeio da niesnia rua. Todas as1 manhãs 
enchia-se de muitas pessoas com o fiin de comprarem o que desejavam, sendo que desde 
1890, ano eni que se inaugurou o Mercado de S4o João, deixou de se realizar na referida 
rua das  Casinhas, hoje rua do Tesouro, essa vendagem, passando a ser feita nos Merca- 
dos de São João e da rua Vinte e Cinco de Xarço. Na rua das Casinhas, nesse gênero de 
comercio, sõ ficou madame Bresser, que possuia no bairro do Brás, grande chácara e 
residia no prédio de sobrado da rua das Casinhas n." 5, e alguns poucos quitandeiros, a 
exporem seus produtos no corredor das cas&s darluela rua. 

Na "Ilha uos Amores", Várzea do Carrno, local de passeios e "foóting", uma esta- 
tueta de ferro (O Pajem da época dos Mtidicis), ornou, ao tempo do governo João Teodoro 
Xavier o belo jardim de então. Mudaram-na, (onde esteve, por longos anos), para o Largo 
do Arouche. Cm dia desapareceu, tragada pela voragem do progresso. 

Há muitos decênios (50 anos atrás) Assis Cintra já escrevia: "e ali no meio do 
Parque Dom Pedro 11. passa um canal de hgua suja e rétida.. . Será o mesmo Taman- 
duetel de nossos avós? Não. i2 o cadkver de um riacho em putrefação, assassinado por 
esse monstro implacável que destroi as tradições de um povo - O Progresso. 

Releva acrescentar que 25 de março 6 a data comemorativa do juramento da  Cons- 
tituição Imperial promulgada por D. Pedro I. 

(2) Possivelmente se trata do mesrno sítio, localizado em São Caetano e doado ao 
Mosteiro de São Bento, em 1650, pelo Capitão Fernão Dias Paes Leme. conforme consta 
do "Registro e Dictario do Mosteyro" (1766). Fernão Dias "comprava em praça um sftio 
distante desta cidade legoa e meya chamado TojucassCi em que está fundada a fazenda e 
olaria com Capela do Glorioso Patriarca São Caetano, para patrimõnio e renda certa 
desta nova igreja, edificada por ele (Mosteiro S. Bento), fazendo trespasso dela a este 
Mosteyro". 

Cursino de Moura. fundamentado na "Plan-História" e respectiva deSEriçáo (de 1911) 
de Afonso de Freitas, entende n8o ser o Beco dos Barbas. a Ladeira do Porto Geral. O 
Beco j& fora inscrito na mais antiga planta da Imperial Cidade de São Paulo, de 1810. do 
capitão de engenheiros Rufino José Felizardo e Costa. Seria um beco, a Travessa do 
Porto Geral (hoje Varnhagem) e anteriormente denominada beco da rua baixa de São 
Bento. Outro beco, o do Pinto, na descida também Ingreme do Carmo. Dele se descortinava 
a antiga chácara do Ferrão, na  entrada do Brás, caminho natural para a Penha de 
França, junto a celebre figueira secular, que deu nome 21 rua da Santa Cruz da Figueira, 
local de constantes rixas dos moradores Brigadeiro Moraes Leme e o Conselheiro Padre 
João Jose Vieira Ramalho (apud Cursino). A retificação do Tamanduatef teve a t en~ões  de 
Pires da  Mota, João Teodoro, João Alfredo e Duprat. 

( 3 )  Antônio Maria Quartim introduziu nesta província o porco canastra de focinho 
curto e a galinha Cochinchina, enorme, calçuda, de penas amarelas e brancas. Espfrito 
avançado, estudava aclimatações. João Dias, que exerceu o cargo de diretor do Jardim 
da Luz deixou registrado, em notas valiosas sobre o nosso passado. que havia especimens 
de tal raridade, vindos da fndia que se assemelhavam a presentes reais. Provavelmente 
crioa os primeiros faisões, em nossa cidade. Um irmão de Quartim tivera papel predomi- 
nante da  fndia, parecendo ter exercido uma governança, no tempo de D. João VI, com 
quem sempre se correspondeu. O filho António Bernardo Quartim substituiu no comando 
do Hõrto da Luz. 

( 4 )  Quartim criava as  enormes penugentas galinhas na  chácara da  Ladeira do Porto 
Geral, sob o olhar admirado dos vizinhos, um deles, D. Tereza Alvim, pediu ovos para 
fazer chocar, e logo os recebeu, confiando-os a uma confortável galinha caipira. Esta, viu 
passarem os 21 dias regulamentares, e muitos mais, sem que os pintinhos nascessem. 
Intrigada resolveu dona Tereza quebrar os ovos, e viu que tinham sido previamente cozi- 
dos. Ficou uma fera, rompeu relacões com Antônio Maria Quartim e recusou-se a acredi- 
tar  que tudo não passara de uma brincadeira. Maria Isabel Silveira, neta de Quartim, em 
seu livro "Isabel Quls Valdomiro" conta o episõdio citado. Maria Isabel casou-se com 
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Valdomiro Silveira, o autor de'' Caboclos"; "Lereias. Mixuangos", "Nas Serras e nas 
Furnas", etc. 

( 5 )  Na igreja da  Misericórdia. onde existia um célebre chafariz no Largo do mesmo 
nome, enterravam-se os maçons. Lá foi sepultado Quartim, homem de pr61, raiz e fronde 
de brilhantes famflias paulistas. Capitão da  6.a Companhia de Cavalaria Miliciana do 
Contingente de Curitiba, cujo comandante era o Coronel Joseval de Ca-malho. "Sacrificou 
sua fortuna particular nos serviços da  Nação, tendo de vender seus bens, como a fazenda 
do Jaraguá. Exerceu o cargo de tencnte-coronel gratuitamente 15  anos. Morreu em extrema 
pobreza. Vendeu casas e escravos para poder viver, velho e paralltico". 

( 6 )  Ilustrlssimo e Excelentlssimo Senhor, Indo eu pessoalmente ver a Fábrica de 
Tecidos de Algodáo do Tenente Coronel de Milfcia, António Maria Quartim, a primeira 
estabelecida nesta cidade ( a  fábrica estabelecida na  Ladeira do Porto Geral) ele me deu 
amostras de tudo que ali se faz, e igualmente uma relaçáo dos preços porque pode vender 
aqui os mencionados Tecidos e a Planta da  fábrica, o que eu levo a presença de V. Excia. 
n8o s6 como do Ministro competente, mas também do Presidente da Junta do Comercio 
e rogo a V. Excia. queira tomar esta fábrica debaixo da sua proteçáo, a fim de que este 
oficial e outros a seu exemplo cada vez mais se animem a aumentar estes estabeleci- 
mentos, talvez mais adequado aos Palses do interior, onde por causa da conduçBo os 
gêneros devem ser de mais peso e de mais valor. Deus guarde-a V. Excia. Sáo Paulo. 1 3  
de dezembro de 1811.  Ilustrlssimo Senhor Conde Aguiar a,)  Marques de Alegrete. 

( 7 )  Dna. Teresa Braseiro, senhora abastada tinna muitos escravos e propriedades na 
rua dos Bambús, no Tanque do Zuniga e imediações. Plantava pes de cafe, ainda viçosos, 
no termino do Imperio. 

( 8 )  Antonio Bernardo Quartim ocupou lugar de destaque na  polltica de ,350 Paulo. 
Nomeado diversas vezes inspetor de obras públicas, como ocorreu em 1874 ,  ao se cons- 
tituir o ediflcio da Câmara Municipal n a  esquina da rua 1 5  de novembro com rua do 
Tesouro. Em 1842  com Ayres Coelho da Silva Gameiro, seu futuro cunhado, participou de 
um corpo de voluntários para defender a Capital contra os revolucion4rios do Brigadeiro 
Tobias Em 1846  sucedeu ao pai na adniinistração do Jardim Bot&nico da  Luz. Sfndico do 
Seminário das Educandas de N. Sra. da  Glbria, educandário para órf5.0~ de militares 
pobres que morressem a serviço da Pátria. Fundado em 1825.  mudou muitas vezes de local, 
embora o nome lhe viesse da  Chácara da  Glória, que ficava na estraaa que i a  para o 
Ipiranga. onde ficaram a s  educandas de 1825  a 1833.  Bem mais tarde, o Seminário mu- 
dou-se para a chácara de Dna. Veridiana Prado, junto a igreja da  ConSola@o. 

( 9 )  D. Tomas ter-se-ia encarregado de abrir estrada de rodagem entre SBo Paulo 
e Montevidéu, a qual devia passar por Mato Grosso, o que é incrlvel. Dizem que morreu 
nesta época de febre palustre. Dizem outros, no entanto que foi assassinado. Como, porem 
a s  suspeitas recaiam sobre pessoas de destaque, tudo se abafou. D. Rosa Salles, sua  
mulher, jamais cogitou de fazer sindicãncias a respeito, mas  comam a s  tradições que 
D. Tomás, nessa ocasião, trazia consigo um baú com papeis e pedras preciosas que achara 
quando dessa sua última viagem, inclusive um diamante do tamanho de um ovo de pomba. 
Tudo porém desapareceu. Quanto ao diamante, teria sido, muito mais tarde, vendido ao  
Barão de Antonina. Ao morrer D. Tomás, acompanhavam-no de trinta a quarenta escra- 
vos, entre pretos e lndios. Estes o enterram & beira do rio Pardo, que atravessava a s  
suas propriedades agrlcolas dos Sertões de Casa Branca. envolto em sua capa branca, 
tendo-lhe postos os lndios, como distiriçáo só concedida aos grandes da  tribu, uma faixa 
preta a volta da  cintura. Fizeram-lhe profunda cova, para que não fosse pressentido e 
devorado por animais selvagens. Plantaram depois, em redor, uns arbutos, os quais, cres- 
cendo, formaram um pequeno bosque Que tornaria o local reconheelvel à famflia de Dom 
Tomás O Almanaque de 1 8 4 0  do "O Estado de São Paulc" acrescenta numerosos dados 
acerca de Tomás de Molina que por aqui viveu da  segunda à quarta decada de 1800. 
Bom, generoso, sempre a viajar com a sua "botica homeopática". Chegara a mandar fazer 
uma carruagem para a famllia. Tinha liábitos de fidalgo, "rompante e orgulhoso". Dado 
a aventuras e boemias. Insinuante, lndole altiva e um tanto bravatosa, de cavaleiro 
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andante das Espanhas. Andava sempre com rico pala de seda branca, pelo que o alcunha- 
ram de "Aguia Branca", Em Montevideu existe a rua Molina, em membría de um de seus 
irmãos que 18 ficou. Dom Tomas era alto e magro. de olhos azuis penetrantes, olhar de 
&guia, pele muito clara, elegante, porte senhoril. Em seu casarão à rua do Carmo hospe- 
dou-se D. Pedro I, quando estava em São Paulo. 

Cm ancestral de Tomás de Molina (Luiz de Mo!ina) passou pelo Liceu de Evora, e 

ele mesmo costumava dizer que era descendente de Ana d'Austria. 

(10) A sesmaria de Zabelunia, pertença em 1820 do tenente Urias Emygidio Nogueira 
de Barros. foi mais tarde vendida a Dom Tom& "rico espanhol que para ali levou o 
fausto das cúrtes europeias". Segundo Mario Arantes, Molina, em um esconderijo natural, 
com uma única entrada pela margem do Rio Pardo, "estabeleceu uma fábrica de moedas 
de cobre chegando a produzir muitas moedas de dez, vinte, quarenta e oitenta reis. 
Perseguido pela J u s t i ~ a  de E1 'Hei, por denúncia contra ele dada, desapareceu de sua 
fazenda, desamparando a fabrica em franca prosperidade, sem que seus próprios fami- 
liares, que eram sua única famllia, soubessem que rumo seguiria. Alvitrou-se que natural 
da Galiza" voltou para a Espanlia pela Capitania de Mato Grosso, ap6s passar pelo liio 
de Janeiro" (sic). A Sesmaria de Zabelonia abrangia a s  terras que constituiam em 1906 
as  fazendas da Serra, em Cajura. Boiada. Limeira, Alegria, TrPs Barras e Borda da Mata, 
em blocúca, todas pertencentes à farnllia Garcia de Figueiredo A fazenda Serra, já com 
o nome de São João, teve como proprietário, depois de 1910, o Coronel Joaquim Azevedo 
s Souza Ennes (filho de Antõnio Azevedo e S o ~ z a .  um dos fundadores de Cravinhos, vindo 
de Resende, no vale fluminense) e o doutor Alvaro do Couto Rosa (médico e lavrador de 
Franca). Estes dois últimos. av6 materno e progenitor da esposa do autor deste ensaio. 

(11) Em 30 de outubro de 1830, o CapitBo ajudante Francisco Jose da Silva requereu 
um terreno devoluto no Campo Redondo, com "frente para os niuros da chácara de 
D. Tomás". tendo os fundos para o lado do Campo da  Alegria. 

Em 1834. Maria das  Dores pediu uma data de terra na  estrada de Pinheiros, náo 
lhe foi concedida por se intitular propriethrio desse terreno Amaro da  Luz Machado, que 
devia apresentar o tltulo pelo qual o terreno em questáo pertencera a D. liTomás de Molina. 
Com esse terreno, e outros que passaram de TomBs de Molina ao Coronel Macedo, havia 
uma a ~ á o  pendente, em Abril de 1834, entre a Câmara e interessados. Em 1845, o tenente 
coronel Jeronimo José de Andrade pediu licença para alinhar um pequeno terreno exis- 
tente entre terras suas e a s  que pertenceram a D. Tomás de Molina. umas e outras, na 
época também dele coronel. 

Em 1822, a Câmara Municipal, com o fim de alargar a rua do Rosário (hoje 15 de 
novembro) pretendeu desapropriar um prédio pertencente à s  Meninas da Casa Verde, na 
esquina em que esteve a Joalheria Castro. Elas queriam por ele 1.4008. A Edilidade ofe- 
receu 600%. Então protestaram, isso não podia ser, pois "rejeitaram do coronel Antõnio 
Leite Pereira da  Gama Lobo, o aluguel de 88000 niensais, juros de um grandioso principal 
"- e também 1.000$ que lhes ofereceu o negociante D. Tomás de Molina. 

Em 1825, residia D. Tomás & rua do Carmo, 74. na esquina lateral de Santa Teresa. 
Ali tinha casa de negbcio, secos e molhados, armarinhos, cera, couros. Complementava-a 
um grande terreno que descia pela ladeira ate a Várzea. também parte de seus haveres. 

Da chácara Campos Eliseos ou Bambas, a parte que abria para a rua  dos Timbiras 
(constantes de seu inventkrio), foi vendida a um negociante italiano e a da parte oposta, 
rumo da  rua Aurora, a Dom Arcoverde, quando Bispo \e Sáo Paulo, e nosso primeiro 
Cardeal, mais tarde. 

(12) Nos primeiros decénios deste sPculo apareceram nesta cidade de São Paulo os 
frontões. onde pelotários, exlmios, a s  mais das vezes bascos, disputavam partidas com 
jogo de apostas. Duraram até  a revoluçBo de 1930 e com o sobreposto de moralidade, os 
"Integros revolucionhrios" estinguiram tais diversões de jogos de azar (sic).  Os principais 
frontões tinham localização no inlcio da ladeira do Porto Geral, à direita de quem desce, 
logo após a rua Boa Vista (atual IocalizaçBo da Sede Social do Júquei Club), e também 
no Brás, e dois na  rua Formosa, um fronteiriço ao outro, junto e em frente ao  antigo 
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predio da Recebedoria Fiscal, já tombados pelo camartelo da evolu~áo. Entre outros legen- 
dários pelotários, artistas da pelota basca, citamos os nomes em evidência na epoca: 
Zalacain, Azurza, Gorutchaga, Pitchicou, Genua, Ricardo, Echeverria, Vilabona, Merchior, 
Adriano, Juanito, Benitez. Jorge Americano e Gabriel Marques, em seus recordares de 
um passado tragado pelo tempo, exaltam-lhe os feitos e as devoções dos aficcionados. 

(13) Na travessa do Porto Geral n.' 06 (hoje travessa Varnhagem) nasceu o escriba 
destas notas aos 9 de dezembro de 1921, à s  12 horas, com o bater dos sinos do Mos- 
teiro de São Bento, em morada então em posse de sua tia-avó, dona Maria P. Azevedo, 
mana de sua avó paterna Josefina Piza Farina. Verdadeiro reliquat W casará0 colonial 
que em tempos idos tinha entrada n a  rua  Boa Vista, ao lado da que foi neste seculo a 
Livraria Lealdade, junto ao  célebre Bar Guanabaya, seguido pelo Teatro Boa Vista e pela 
redação do "O Estado de São Paulo", ambos com seguimento na velha Ladeira. E m  1822 
nesta rua  Boa Vista, quase esquina com a Descida do Quartim, morava o ourives Lessa 
que, ã s  pressas, no dia 7 de setembro, executou o dístico de ouro "Independência ou Morte" 
solicitado pelo principe D. Pedro, chegado do Riacho do Ipiranga. 

Preso por lacos de fita amarela e ~ e r d e ,  o proclamador de nossa emancipaçáo osten- 
tou-o no braço direito, n a  Casa da ópera, em galas. 

Delirantemente aclamado, executou o Hino da  Independéncia, de sua autoria, cantado 
pelas senhoras paulistas. O Alferes Francisco de Castro Canto e Melo, i fhão  de Domitila, 
descreveu como testemunha presencial: "fez-se ouvir o hino no qual tomaram parte o 
Principe, Dna. Maria Egipiciana Alvim, Dona Rita. Dna. Joaquina e outras senhoras". 
0 alferes Aquino e Castro declama soneto a enaltecer o perpetuo defensor da Pátria. 
Manuel da  Cunha, entre outros mais. recita poesia cuja mote era "ou ficar a pátria 
livre, ou morrer pelo Brasil". O padre Ildefonso Xavier Ferreira, no camarote n.O 11, em 
companhia dos jovens Jose Inoscencio Alves Alvim, Manuel Joaquim do Amara1 Gurgel 
e Antônio Mariano de Azevedo Marques, dirigiram-se ã plateia e subindo a um dos assen- 
tos em frente ao camarote de D. Pedro por trés vezes gritou: "Viva o primeiro Rei brasi- 
leiro". Após tudo isso, ergueu-se o pano e teve início a representaçso da  peça "O Convi- 
dado de Pedra", do repertório da Companhia Zacchelli. 

( 1 4 )  Em 1861 ocupavam os cargos de vereadores da  Câmara Municipal da  Capital 
os cidadãos tenente-coronel Antônio Jose Osório da Fonseca (presidente), Dr. JoZlo Ri- 
beiro da Silva. Dr. Vicente Mamede de Freitas, Dr. Joaquim Justo da Silva, comendndor 
Joaquim Jose dos Santos Silva (Baráo de ltapetininga). tenente-coronel Cláudio Jose Pe- 
reira, comendador Vicente de Souza Queiroz (Barão de Limeira), Malaquias Rogerio de 
Sales Guerra, e Dr. Antônio Francisco de Aguiar Castro. 

(15) Próximo ao princlpio da rua Formosa localizava-se o mercado de Sáo Jogo, 
construido no local anteriormente ocupado por pequenos e antigos predios terreos, situa- 
dos na  rua do Seminário e pertencentes a Santa Casa de Misericórdia, confinantes de um 
lado com a rua S. João e do outro. com o beco do Sapo e pelos fundos com o rio Anhan- 
gabati. Em 1886, a Câmara Municipal desapropriou os pequenos predios pela quantia de 
28 contos, demoliu-os para ser levantado o mercadinho de S. Joáo, com inauguraçáo em 
30 de junho de 1890, ao custo de 100 contos de reis. Junto ao mercado, rua Stío Joáo 
esquina da rua Formosa n.0 75, funcionou a Sociedade Alemã Germania, fundada em 1868, 
para recreio, canto e propagação de conhecimentos industriais, por meio de jornais, discur- 
sos e uma biblioteca. Em 1872, já estava n a  rua do PrIncipe, atual Quintino Bocaiuva 
n.' 8 e a sua diretoria tinha como presidente, Carlos Rath e demais membros, Georg Hund, 
Carlos Messemberg, Banch e Carlos Weilh. 

Pouco tempo depois, com sede junto ã Boa Vista, constituiu-se uma sociedade Franco- 
Brasileira, sob a presidência de Jules Martim e com Henrique Levy, em cargo de relevo. 

(16) Afrânio Zuccolotto em "Porto Geral", verdadeiro poema de saudade e remem- 
branças de São Paulo d'outrora, leva-nos a um tempo de sonho e enlevo: 
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Onde foi a esquina 
J8 não é. JB não é 
a torre onde ficou. 
E a praça, a grama, o angico 
onde foram? Onde foi 
o rio agora é rua, 
e essa em que te enuncias 
é pedra que foi antes 
sol que ser8 lodo. 

O grande intelectual e poeta Zuccolotto, evocou, ein filigranas nostálgicas. o rio 

O rio corre para tr8s 
(nunca se ouviu falar) 
vai buscar o que perdeu 

Perdeu 4gua perdeu peixe 
a sombra e a curva do bosque 
a enchente, a lagoa, o brejo 
e tudo o que Deus lhe deu 

Vai buscar seu lindo manto 
de estrelas, folhas e luas 
deixa "seca a estrada & frente 
que dormiu no leito antigo 
dormiu a espreguiçar 
todos pensam que est8 louco - esqueceu de caminhar. 

Volta a procura da vhrzea 
onde inventava enseadas 
onde compunha coroas 
e sua vida era brincar 
Todos pensam que esth louco 
- esqueceu de navegar. 

Retorno aos dias felizes de uma São Paulo feliz: Non ducor duco. l2 verdadeira elegia 
do velho Tamanduateí: "onde foi o rio agora B rua". O saudoso Geraldo Sesso JSinior, em 
seu "Retalhos da Velha São Paulo", entende ter tido no passado a Ladeira Porto Geral 
diversas denominações tais como Ladeira do Tamanduatef, Beco das Barbas. ou ainda 
Beco da  Barca. Em foto de 1915, publicada em seu interessante livro, pode-se ver ainda 
parte dos Quintais de António Maria Quartini, a chegarem próximos A rua  Vinte e Cinco 
de Março. A partir dos anos vinte uma imigração vigorosa comwou a ocupar as cercânias. 
Arabes, slrios, libaneses, armênios, egipcios, todos ainda há pouco subditos do Império 
Otomano. agora desagregado, ap5s a primeira conflagração mundial. mereciam a desig- 
nação tínica de turcos, nome dos sublugadores de tantos povos. Traziam no passaporte 
etnias vhrias. homens de raças e tribus diversas, um dia sob o tacáo Sinico dos turcos 
otomanos. Contribuição positiva, inicial no comercio, e com os anos em todos os setores 
da atividade e da inteligsncia. 

No inlcio dos anos trinta ergueu-se ediffcio de trPs andares na  Travessa do Porto 
Geral (hoje Varnhagen), moderno, com apartamentos de andar inteiro. No último andar 
residiu por longos anos ate a morte. (e que morou antes num prédio colonial fronteiri~o) 
João P. Caetano, casado com tia materna do escriba destas notas, natural de Petropolis, 
fala acariocada. alto, magro, de escassas carnes, maneiroso, contador de casos e memo- 
ralista verbal, muito a lembrar o Barão de Munchausen e Tartarin de Tarascon, conversas 
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de caçador exagerado. Antigo oficial da marinha-mercante brasileira, navegador dos sete 
mares (sic), mas homem culto e generoso. Realmente com boa cultura geral, histórica e 
geográfica. Ligado aos labores dos frontões, importava materiais, vimes, e juncos para a 
confecção das cestas dos jogadores de pelota basca. Deambulou, conhecedor d a  crônica 
viva, pelas ruas do centro de Silo Paulo d'antanho, conhecido por todos e conhecedor dos 
tipos curiosos e personalidades de largo perlodo da  Paulicéia. De suas falas emanavam 
os bares e confeitarias (Progredior, Stadt Munchen, Castelões, Cafés Brandão e Guarani, 
P.otisserie Sportman, Fasoli, Pinoni, Bar Viaduto), hotéis (de France, de Itália, Grarid 
Hotel d'Oeste) frequentador assíduo do Bar Guanabars, local de encontro de jornalistas 
e colaboradores de "O Estado" em sua fase da rua Boa Vista (Leo Vaz, Breno Ferraz, 
Manequinho Lopes, Rubens Salles, Aureliano Leite, Paulo Duarte, etc. etc.) Amigo de 
Belmonte e Mike Carnicelli, de Vitorio Gobbis, Tobias, Barros e Mulato, e Cassio M'Boy, 
croqistas, caricaturistas. pintores de SÃo Paulo, üa garoa, romanesco e belo. Costumava 
reprrir enfaticamente: "todo filho da  PaulicCia tem laivos de boemia", e a repetir Martins 
Fo~ices, "De minha terra, para minha terra / tenho vivido. Meu amor encerra / A adora- 
ção de tudo quanto 6 nosso / Por ela, sonho num perpetuo enlevo / E, incapaz de servi-la 
quanto devo, Quero ao menos amá-la / quanto posso /. Fronteiriço ao predio do tio João 
Caetano, na casa em que nasceu o cronista deste ensaio de relembranças e saudades, em 
seus últimos dias. nos anos trinta, passou a residir seu avb materno Bartolomeu P. Cris- 
pim, já viúvo, após longos anos de moradia, na  praia do Guarujá (Vila Vitoria e Chalet 
Helena), em sltio & beira mar que envolveu-lhe a existência alacre e fecunda, e onde os 
netos e descendentes conheceram a s  verdades emanadas do Labor, Fe, Esperan~a,  Digni- 
dade Moral e Civismo & gleba em que riascemos. Lá tambem nasceu a prima Vitoria, hoje 
senhora Gamboa, esposa do ilustre causídico Dr. Jaime Gamboa. Chãos ligados aos ocultos 
liames do determinismo do Altlssimo. Terras do Porto Geral, ladeira e travessa, marulhos 
do Tamanduatel, João Mendes de Almeida (in Dicionário Geográfico da  Provlncia de 
São Paulo) da  seu significado como ribeira0 sinuoso, de muitos rodeios, muitas voltas. 
Sete e muitas voltas.. . 

Gabriel Marques, jornalista e estudioso de nosso passado ("Ruas e Tradições de Sao 
Paulo"), analisou o Porto Geral de São Paulo em crbnica eloquente de 10-8-1958 no "O 
Estado de São Paulo". Recordou ser o Tamanduatei, mui justamente, o Piratininga hist6- 
rico dos indlgenas e relembra tambem que & margem dele, n a  nesga de terra onde estivera 
a rua  Vinte e Cinco de Março, moravam os Barbas que outros não eram senão dois velhos 
barqueiros realmente barbudos e profundos conhecedores do oflcio. Ali aportavam a s  
canoas carregadas de viveres e a te  "bandeirantes com suas canastras cheias de ouro", 
passou o local a chamar-se o porto dos Barbas. Com o avançar dos dias, adquirindo impor- 
tância e suplantando o da  Tabatinguera, mudou-lhe o povo o nome de porto dos Barbas 
Daca o de Porto Geral de São Bento, pois servia para o atracamento de batelóes trans- 
Dortadores de cereais do chamado "sítio dos padres". Para  o saudoso cronista ele e r a  o 
Dorto dos Barbas, e finalmente Porto Geral de São Bento. Local sempre cheio de ativi- 
àades de mercadores, curiosos e escravos em "irritante zanguizarra que s6 morria ao 
Surgir da  noite. E ate a s  pretas de tabuleiros na cabeça e a s  "pretas de ganho" 14 Iam 
\enCa~ seus quitutets e seus cheirosos pratos de içás torrados, que muito deliciavam a 
Dobres e ricos". Asseguram-me, escreveu Saint-Hilaire, que estea formigões alados são ven- 
didos nas ruas e nos mercados de São Paulo sem abdomem e fritos, eu mesmo comi um 
Drato deles, preparado por uma senhora paulista, e não achei que tivesse gosto desagra- 
dável". . . As retificações deram morte ao  Porto e s6 restou a ladeirinha, "o caminho que 
ia para o Tamanduateí em 1780." 

Junto ao Frontão Boa Vista, no declive inicial da ladeira do Tamanduatel, prosperou 
uma taverna, substituta das antigas tascas ou locandas com resfduos coloniais. Medrou, 
para se tornar pujante a Taverna Almanara, a introduzir nos moldes europeus, hisp8- 
nicos, em suas mesas e balcões os h8bitos do vinho em cows, vermutes, jerez, sangrias, 
e de permeio com Aguas sifonadas, marsalas, licores "stregas" e refrescos de orchata, 
capil8 e groselha (rotinas itálicas), a degustação de queijos, anchovas, presuntos serranos, 
gorgonzolas, gruyeres e roqueforts. A freguezia basca e a "jeunesse doree" a frequenta- 
vam. Esta quase sempre, filhos de fazendeiros de café, aboletados no Hotel dPOeste. no 
Grande Hotel e no Hotel Robequino. O Teatro Sant'Ana no inlcio do seculo, depois na  qur 
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foi rua 21 de Maio, a comemorar Tuiuti, e o Teatro Boa Vista, engala~iaram a noite pau- 
listana, tamòem com Ermete Bacconi, Fregoli, Leopoido B'róis e Procópio Ferreira, alPm de 
compaiihias de Zarzuelas espanholas e cançonetas napolitanas - Sáo Paulo romanesco 
e belo. . . 

Os estudantes gaiatos. como em outras chkcaras andavam "sofismando perfis e ca- 
britos". J A  no fim do curso. nào conseguiam esconder aos outros a magoa profunda que 
Ihes aguilhoava o coração em só se lembrarem que muito em breve teriam que deixar, e 
talvez para sempre. a sua querida Paulicéia onde eram vezeiras a s  fastas ceias com os 
cabritos alheios, laçados nas ruas mal iluminadas.. . e interrompendo o festim, os trova- 
dores declamavam com voz dolente, entre outros, os seguintes versos : 

Adeus, oh cabritinhos, que 
/ andais 

Sozinhos pelas ruas passeando, 
Adeus eu vou partir, eu vou 

deixar-vos 
Ao relento, de noite, divagando. . 



CENTENÃRIO DE IBRAHIM NOBRE 

PAULO BOMFIM 

Centenário de Ibrahim 
Patriarca dos Paulistas, 
Terra que se tornou aima, 
Alma lume tutelar 
Que da Oltima Trincheira 
13 vigília e esperança, 
Saudade, exemplo, clarão 
Velando por todos n6s! 
Um século de Ibrahim, 
Quatro séculos de História, 
O bandeirante retoma 
E é voluntário paulista, 
E o Verbo tem treze listas, 
Treze caminhos de glória 
Que o mesmo sonho conduz; 
Sangue que o tempo transforma 
Em palavras de paixão 
Entre ritmos de luz! 
Na hora da indecisão, 
No instante das emboscadas, 
No martírio de São Paulo, 
No sangue de nossa causa, 
No sofrimento de um povo 
Apenas uma esperança: 
Unicamente: IBRAHIM! 
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MENOTTI 

Parte o cavaleiro andante da modernidade legando-nos o exem- 
plo de sua carismática vocação de viver. 

O gênio de Menotti fulgura em múltiplas facetas que poderiam 
ter sido múltiplos heterônimos. 

Em tudo colocou a marca de sua paixão. 
Generoso consigo e com os outros, aos moços estendeu mãos ex- 

perientes abrindo portas e apontando camiilhos. 
Foi donatário de horizontes e sua inteligibcia um caleidoscópio 

que encantava pela incansável renovação das imagens. 
Entre todos os personagens que criou, o mais facinante foi ele 

próprio! 
Poucos personificam tão bem o que o Brasil tem de mais gene- 

roso e inquieto. 
A vida de Menotti foi um ritual de paixão. 
A ele não podemos dizer-descanse em paz e sim-prossiga sempre. 
Sua morte transforma-se em imensa aventura cósmica. 
A eternidade ama aqueles que amaram muito e Menotti de cora- 

ção aceso penetra o reino do amor absoluto. 

ADEUS A OLIVEIRA RIBEIRO NETO 

A terra paulista aguarda seu Poeta. 
Abre-se o reino das palavras para receber o inventor e seus 

desígnios. 
Num "Dia de Sol" a "Vida" transfigurada em "Canção das 7 

Cores" despede-se de seu "Pastor do Tédio", desse ser generoso que 
foi um dos "Bens de Deus". Rasga-se a tarde num "Arco Triunfal" e 
o eco de uma voz amiga responde: "Eu canto toda a América". 

Oliveira Ribeiro Neto, quando devemos a Você! 
Quanto a vida desta Academia está ligada a seu destino, Presi- 

dente que sabiamente presidiu nossos rumos! 
Choram as Arcadas de São Francisco por seu cantor. 
Dobram os sinos do Convento da Luz no adeus ao criador do 

Museu de Arte Sacra. 
E luto na  União Brasileira de Escritores que se despede de seu 

Presidente e de seu Intelectual do Ano. 
Saudade no Instituto Ristórico e Geográfico. 
Fidalgo representante do velho São Paulo, irmão de todos nós 

em sua simplicidade franciscana. 
A Academia Paulista de Letras confere neste momento ao com- 

panheiro que parte o título que sempre lhe pertenceu por direito: 
- PEDRO ANTONIO OLIVEIRA RIBEIRO NETO, PRÍNCIPE 

DOS POETAS BRASILEIROS, olhai por este mundo agora sem 
Poesia! 



MONS. MANF'REDO LEITE - Patrono 

DISCURSO DE POSSE 

&VARO PINTO DE AGUIAR 

A lembrança dos momentos felizes nunca se apaga de nossa me- 
mória. O dia de hoje, em que me invisto no quadro de sócios hono- 
rários do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, eleito por 
nímia bondade vossa em 20 de outubro do ano passado, jamais me 
sairá da lembrança. Há de saltear-me o ânimo, em ditosa recordação, 
por todo o resto de minha vida. 

Não podem deixar de produzir em mim a mais viva emoção as 
palavras excessivamente generosas e gentis com que os dois oradores 
que me precederam, Alberto Prado Guimarães e Mário Savelli, se re- 
feriram à minha pessoa. A ambos o meu sincero agradecimento. Devo 
a Alberto Prado Guimarães o meu ingresso nesta Casa de estudo e 
civismo. A ele devo a ventura e a honra de ser recebido aqui, entre 
tão grandes expoentes da nossa cultura e da nossa intelectualidade. 
A ele a minha profunda gratidão, bem como a todos os que lhe endos- 
saram a proposta. 

Obedecendo ao que estabelece o Regimento Interno do Instituto, 
escolhi para meu patrono um dos mais altos luminares da cultura 
do clero brasileiro, figura excepcional de orador e literato, posta a 
serviço de Deus, Mmsenhor João Nepomuceno Manfredo Leite. 

Desde os bancos escolares, aprendi a admirá-lo e respeitá-lo. No 
antigo Ginásio do Carmo, onde estudei, nós, os alunos do curso se- 
cundário, todas as quartas-feiras, & tarde, nos dirigíamos A igreja 
do Carmo, junto ao Ginásio, para ouvi-lo. E quando passávamos p d a  
sacristia, rumo a Igreja, lá estava ele, com sua figura elegante, mãos 
atrás das costas, a andar de um lado para o outro, refletindo no que 
nos ia dizer. Sua meticulosidade chegava a esse ponto. 

Nasceu Monsenhor Manfredo Leite em Florianópolis, distrito de 
Canavieiras, em 16 de maio de 1876. Filho de Higino Honorato Leite 
e Leonarda Balbina Leite. Seu pai descendia de família paulista, ve- 
lho tronco dos Queiroz Telles, de Jundiaí, cujas raízes remontavam a 
Viana do Castelo, região do Minho, no norte de Portugal, e cuja vin- 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 201 

da para o Brasil ocorreu em meados do século XVIII. Higino Honorato 
Leite, ainda muito moço, em desavença com a família, saiu de casa 
e alistou-se no Exército, em plena guerra do Paraguai. Terminada a 
luta, não voltou mais a São Paulo, indo morar em Florianópolis, on- 
de constituiu família. O jovem Manf redo fez seus primeiros estudos 
no Colégio do Caraça, em Minas Gerais, no qual teve como colegas 
Afonso Pena Júnior e Fernando Mel10 Vianna, que, mais tarde, vie- 
ram a ter grande projeção na política e na vida pública nacional. Dali, 
transferiu-se para o Seminário de São José, no Rio de Janeiro, onde 
recebeu as ordens sacras em 25 de março de 1899. Após sua ordenação, 
voltou a terra natal onde, durante quatro anos, desempenhou com 
inexceaivel zelo o cargo de Vigário da  Freguesia de São José, no Es- 
treito. Foi eleito deputado estadual, em Santa Catarina, pelo grupo 
de Hercílio Luz, mais pelo desejo de servir a sua terra do que por 
ambição politica. Em 1903, Dom José de Camargo Barros, por ocasião 
de visita pastoral a Santa Catarina, teve ocasião de ouvir o Padre 
Manfredo e, vivamente impressionado com seus dotes oratórias, con- 
vidou-o para ocupar o cargo de Proiessor do Seminário de São Paulo, 
na regência da catedra de retórica e literatura. Veio, assim, para São 
Paulo, de onde não saiu mais. 

A instâncias de Hercílio Luz, seu grande amigo e compadre, acei- 
tou candidatar-se a deputado federal por Santa Catarina. Conseguiu 
os votos que lhe garantiriam a eleição, pois, foi o segundo colocado em 
sua chapa; no entanto, a Câmara nao lhe reconheceu o mandato, 
devido a acordo político entre Hercílio Luz e Lauro Muller, que che- 
fiava o grupo contrário, fato esse muito comum na época. Isto fez 
com que as relações de amizade com o compadre Hercílio ficassem 
estremecidas durante largo tempo. Manfredo Leite jamais pactuaria 
com a prática de ações menos decorosas, atentatórías aos mais ele- 
mentares principios da ética. A sua independência e integridade de 
caráter foi a causa de que, no dizer de um cronista da época, "os cor- 
rilhos da politicagem lhe arrebatassem o diploma". 

Jamais deixou ele de verberar o abastardamento dos costumes 
políticos cie então. Na conferência dirigida aos moços, na Legião de 
São Pedro, disse ele: "O patriotismo é o sacrifício, a dedicação, o es- 
forço, a coragem abnegada, a firmeza de afetos a ternura sagrada, 
o heroísmo tenaz e formoso com que conservamos o brilho de nossa 
vida nacional e a independência, a paz e a segurança de nosso país". 
E mais adiante: "A República aí está. E em vinte e sete anos do novo 
regime, eu vos pergunto, senhoras, se temos felicidade dentro da Pa- 
tria e a grandeza internacional no mundo". E completa: "Infelizmente, 
temos assistido a derrocada do caráter nacional. No parlamento e na 
imprensa há o reflexo da decadência dos nossos costumes políticos. 
Raros são os que aparecem para descarnar as misérias, cobertas pelos 
tubarões dos bajuladores, dos políticos profissionais, dos mercenários, 
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dos adventícios e dos interesseiros. ( .  . . ) Atualmente, a covardia aí 
vai medrando incapaz de reações contra os peculatos, os roubos, a 
desonestidade e os privilegiados, que tanto pesam na cauda dos orça- 
mentos sempre em deficit. Existe a crise econômica, e existe a crise 
financeira. A pior, entretanto, de todas as crises é a do caráter. Não 
exagero, senhores, e tão pouco estou carregando as tintas do sombrio 
quadro. O que vos digo, di-lo a consciência de todos os brasileiros, 
sente-o a nação inteira". 

E, desgraçadamente, esta situação verberada por Manfredo Leite, 
em 1916, ainda perdura em nossos dias. Nada mudou. É também de 
crise e derrocadas o período que atravessamos. Por toda a parte o 
definhamento dos preceitos de civismo, da decência, da moral e da 
religião repercutem na política, na família e na  sociedade; por toda 
a parte o predomínio do sensualismo, a supremacia da incompetência, 
o império da ambição, da vida acomodatícia, tudo em oposição per- 
manente as leis divinas e humanas. 

Manfredo Leite sempre teve vida muito intensa. Foi professor do 
Colégio Diocesano, cura da Sé, cônego catedrático do Cabido, mem- 
bro titular da Academia Catarinense de Letras, fundador da Acade- 
mia Paulista de Letras, o último sobrevivente dos seus fundadores, 
como membro titular da cadeira n.O 23, diretor da Arquiconfraria das 
Mães Cristãs, assistente eclesiástico e benemérito do Asilo Santa Tere- 
sinha e Comissário da Venerável Ordem Terceira do Carmo, a que ele 
dedicou os Últimos cinqüenta anos de sua longa existência, e em cuja 
igreja pregou e celebrou as missas dos sábados e dos domingos, sem- 
pre pontual e exigindo que todos o fossem, pois não se conformava 
com o mau costume, muito brasileiro, do "quarto de hora de tole- 
rância". Releva notar, entre seus títulos, o de Cônego Honorário da 
Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro e o de Protonotário Apos- 
tólico "ad instar participantium". 

São de César Salgado estas palavras proferidas na Academia 
Paulista de Letras, na sessão em memória do grande prelado: "Mon- 
senhor Manfredo Leite praticou a caridade sem ostentação, durante 
largos anos de sua longa vida. Avesso, por índole, a qualquer gênero 
de publicidade, recatado nas suas atitudes, infenso a homenagens, se 
não vivia fora do mundo, vivia, por certo, fora do palco onde se exi- 
bem e se acotovelam os ambiciosos de glórias e gloríolas". 

Manfredo Leite foi uma continuação dos famosos oradores sacros 
que mais enriqueceram, entre nós, esse gênero da expressão falada e 
dos que mais seduziram, pela firmeza de sua dicção e pela elevação 
e pureza de seus conceitos, a sociedade culta e religiosa de São Paulo 
nos últimos tempos. Viveu na época de um Monsenhor Francisco de 
Paula Rodrigues, o boníssimo Padre Chico, de um Cônego Manuel Vi- 
cente, de um Padre Júlio Maria; foi nos derradeiros lampejos desse 
poente maravilhoso que ele surgiu com o novo brilho da palavra, da 
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palavra que por ser profunda e erudita, não se priva de grandes arrou- 
bos, nem da graça que fascina. Impecável poeta da prosa esplêndida e 
sem jaça, sempre arrastou multidões atraidas pela sua oratória in- 
vulgar e pelo verbo empolgante. Nunca permitiu, porém, que os arre- 
batamentos de seu espiri~coprejudicassem a justeza e a espontanei- 
Gade da narração. Eminentemente culto, inteligência de alcando- 
r a o s  vôos, tudo quanto disse e escreveu teve algo de grande profun- 
didade e beleza. A sua magnífica oração sobre a Catedral de São Paulo, 
por ocasião da missa inaugural, foi primorosa, digna de seu extraor- 
dinário talento. A perfeição das imagens, o requinte dos conceitos, o 
frescor das idéias, a firmeza e a elegância das expressões e a descrição 
minuciosa que fez do templo casaram-se rigorosamente com a im- 
portância e dignidade do assunto. 

Profundo conhecedor da cultura helêriica, a sua conferência "A 
Grécia nos esplendores de sua beleza" tem passagens como esta, des- 
crevendo o ambiente dos jogos olímpicos: 

"Os jogos olímpicos eram as festas nacionais e, pode-se dizer, 
internacionais, que a Grécia celebrava, de quatro em quatro 
anos, com o maior sentimento de patriotismo e com a maior 
veneração religiosa. 
Olímpia protegida pelas suas montanhas, com seu céu de 
turquesa, com seu ar  diáfano, com seu clima mais que ame- 
no, tinha um estádio que podia abrigar quarenta mil especta- 
dores. De todas as partes do país vinham os forasteiros, mes- 
mo da Sicilia, mesmo de outros lugares mais distantes. Vi- 
nham em caravanas enormes, que pejavam os caminhos, e 
sobretudo a estrada olimpica de Ellis. Teorias imensas, de 
dia e de noite chegavam, para presenciar os jogos olímpicos". 

Referindo-se as lutas-livres, que faziam parte desses jogos, 
continua: 

"Mas era proibido matar o adversário. Se alguém perecia em 
conseqüência da luta, o seu adversário ou contendor estava 
excluído do prêmio. 
Os gregos não queriam a apoteose da força bruta; queriam 
apenas exercícios para adquirir a força e a destreza, para, 
quando fosse necessário, mostrá-las diante do inimigo invasor 
da Grécia. 

Queriam também que o espírito dominasse a força em to- 
das as circunstâncias da vida, no esforço e no trabalho, na 
guerra e na paz, na prosperidade e no infortúnio. E eles logra- 
ram perfeitamente o seu intento. (. . . ) 
13 preciso dizer que também os poetas e os historiadores con- 
corriam nestes jogos. Historiadores, como Heródoto, Hesíodo 
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e outros liam páginas que relatavam os episódios e os feitos 
da Grécia e os poetas, como Píndaro, citavam seus versos. ( . . . ) 
Tudo aquilo formava uma harmonia, um encanto, que a todos 
embriagava. Mas a vitalidade da Grécia estava no seu patrio- 
tismo, patriotismo formado pelo culto as tradições de seus an- 
tepassados, patriotismo inoculado no leite materno, patriotis- 
mo que tinha por motivo a terra, as ilhas, a religião, a língua 
- a mais harmoniosa das línguas que se tem falado na terra!" 

E assim terminou sua belíssima conferència, pronunciada du- 
rante a l.a Grande Guerra Mundial: 

". . .fui sentar-me entre os mármores partidos do Parthenon. 
A noite caía. Quis escutar a voz dos séculos. E desfilaram 
diante de mim os heróis, os atletas, os sábios, os filósofos, os 
artistas, os poetas, o povo, dizendo-me que eles, na terra, rea- 
lizaram um sonho: Dar a vida um nimbo de beleza. Depois.. . 
fez-se um grande silêncio, silêncio majestoso, augusto, trágico. 
Sombras alvacentas, irrequietas em torvelinhos medonhos, 
recuaram. Encontraram nas ruas de Atenas, a cidade do Belo, 
a angústia infinita e a desolação da miséria. 
Ali estava todo o cortejo sinistro da guerra, em suas cruel- 
dades ferozes e satânicas, hediondas e macabras. Ali estava 
o horror; ali onde, no passado, as mulheres, tendo a cabeça 
uma cigarra de ouro ou um asfodélio, cantavam os versos 
dos seus poetas em meio de músicas e de ritmos. Ali, onde 
passaram triunfadores, e onde se ostentaram a luz do sol 
de eterna primavera as túnicas mais preciosas e formosas. 
. . .Mas, ouvi então um coro que se elevava em surdina, de- 
pois em altos tons e brados a dizer a terra e ao mundo: 
'l'u ressuscitarás, é Grécia maravilhosa. Tu és imortal". 

Manfredo Leite não costumava escrever os seus discursos. Impro- 
visador emérito, gostava de refletir, como já disse, concatenar idéias, 
para falar sem papel na mão. O que temos da conferência que fez 
sobre a Grécia, da qual acabo de citar trechos, são notas taquigráfi- 
cas, que ele depois reviu. Muitos de seus discursos e sermões, prédicas 
e conferéncias foram escritos depois, e refeitos por ele mesmo com 
a sua memória prodigiosa; alguns reunidos e publicados em folhetos 
e em dois livros, "Seara" e "In Memoriam". Entretanto, ao ler essas 
páginas, quem o ouviu sente que lhes falta o brilho que ele acrescen- 
tava pela voz rica de tonalidades, a força de expressão suave ou arre- 
batada, pela linguagem dos gestos e pela sua presença dominadora. 

Para Manfredo Leite, além da fé, que prezava e cultivava acima 
de tudo, e dos deveres do múnus sacerdotal, que lhe tomavam a maior 
parte do tempo, era a arte da palavra - a eloquância, que o seduzia. 
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Podemos imaginar-lhe o sofrimento atroz quando, em duas operações 
graves, a que teve de se submeter para debelar terrível mal que a 
atacou no lábio inferior, viu-se impossibilitado de articular as pala- 
vras que tão bem dominava. A cirúrgia plástica, nesse tempo, não 
havia atingido ainda a perfeição com que é hoje executada. Mas, 
Manfredo era um forte e não admitia dificuldades insuperáveis. Após 
anos de esforços sobre-humanos, ganhou a batalha. Voltou a falar, 
aprendeu novamente a falar. Não aceitou a desdita como fato irrevo- 
gável do destino. Lúcido e cheio de vigor e entusiasmo até o fim, dei- 
xou em tudo a marca de sua forte personalidade. 

Era essencialmente um orador. Não somente, nem sobretudo, um 
orador sacro, como não lhe agradava ser chamado. Tudo nele contri- 
buía, como já disse, para torná-lo o orador perfeito: a estatura, o por- 
te varonil, a capacidade de exprimir-se pela gesticulação, o olhar fir- 
me onde fulguravam a energia e o gênio. 

A sua obra publicada, tendo-se em vista o grande número de ser- 
mões, discursos e conferências, e a quantidade de notas e apontamen- 
tos que deixou, devia ser volumosa. Mas, ele não se preocupava em 
escrever para a posteridade, não cuidava do futuro, vivia do presente. 
Parece-me que "Duas Almas" foi o único livro que nos restou, escrito 
com o intuito de apenas ser lido. Trata-se de um estudo biográfico de 
duas freiras carmelitas, Irmã Teresa do Menino Jesus e Irmã Isabel 
da Trindade, editado em 1923 e reeditado em 1927. 

Livro admirável, onde se encontra este trecho: 

"A dor é a mais perfeita escola da vontade. fidipo, na sua rea- 
leza, é pequeno. Grande e majestoso, porém, no seu infortímio. 
O batismo do sofrimento lava e purifica. 
Na esfera intelectual a dor é também o manancial das revela- 
ções. O talento cresce a força de concentrações e de atividade 
contínua no trabalho diurno e nas lides afanosas. A muralha 
das dificuldades que se lhe ergue deve ser abatida pelo esforço. 
O primeiro obstáculo é sempre o mais penoso. Depois surgem 
novos embaraços desafiando a inteligência, habituada ao exer- 
cício e a ação e esclarecida nos caminhos da  investigação. Afi- 
nal, o talento, robustecido na luta, pode triunfar e chegar à 
maturidade. 
Quantas meditações o não absorveram? Quantos momentos de 
fadiga, de febre intensa e de agitação recolhida? Quantos dias 
sem tréguas e sem remansos? (. . . ) 
Não há, portanto, que estranhar os sofrimentos e a dor que 
visitam as almas, mormente as de eleição, quando elas pro- 
curam as alturas da perfeição cristã. 
Disse Badet: 'A vida divina entrou no mundo pela cruz, e 6 
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pela cruz que ela se conserva e se desenvolve. Nada pode sub- 
sistir no edifício religioso se, desde a base até o vértice, não 
aparecer o selo da cruz'. 
A montanha do Tabor é transitória. É feita para as ilumina- 
ções da terra. A montanha do Calvário é permanente. É: feita 
para as transfigurações da eteraidade". 

Encontrei, entre os manuscritos por ele deixados, um, datado de 
25 de julho de 1965, intitulado "José de Anchieta - O Mensageiro", 
do qual vou ler o Iecho: 

"Era de ver-se Anchieta, calçado de míseras sandálias, galgar 
sereno a serra que o levava as terras de João Ramalho e a Pira- 
tininga, onde ele iria escrever a mais bela e fulgurante das 
epopéias da fé e da civilização. Piratininga é o reduto glorioso 
do Apóstolo do Novo Mundo. 
Aí devia acentuar-se de maneira admirável sua missão e atin- 
gir o ponto culminante da grandeza. Anchieta fez-se mestre- 
escola e foi o primeiro professor do Brasil. 
Ensinou as primeiras letras aos índios que ele chamara ao 
convivio da civilização. Psicólogo, soube compreender facil- 
mente os métodos que devia adotar, os meios de insinuar-se, as 
maneiras de cativar essas almas infantís. As centenas agru- 
pavam-se em torno de sua pessoa. Recebiam o calor, e irradia- 
ção das suas virtudes, os influxos de sua mansidão e da sua 
generosidade. As suas austeridades mitigavam-se em ternuras. 
As suas macerações transformavam-se em atrativos e encantos. 
Pais e filhos, anciãos e crianças procuravam-no arrebatados 
pelo ímã da sua santidade. E Piratininga crescia de dia para 
dia. Os índios aldearam-se, as choças aumentavam. 
Em pouco tempo formava-se a cidade. Piratininga era São 
Paulo! 
São Paulo é fundação de Anchieta e seus companheiros. E São 
Paulo é hoje a grande e trepidante Metrópole do Brasil. 
Anchieta e seus abnegados companheiros plasmaram, em São 
Paulo, o Brasil e deram-lhe a estrutura da civilização cristã 
para a sua grandeza e pujança. 
Esse missionário, de humilde roupeta, que os jejuns, as can- 
seiras, os trabalhos, as vigílias de um apostolado continuo sa- 
graram grande taumaturgo, teve um vasto itinerário que ele 
percorreu derramando benemerências. 
São Vicente, Piratininga, Rio de Janeiro, Espírito Santo tive- 
ram a sua presença, uniram-se à sua vida, identificaram-se 
com o seu destino, recebendo as projeções das suas virtudes, 
acolhendo os suores das suas peregrinações, venerando-lhe o 
nome e admirando a sinceridade de toda a sua pregação apos- 
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tólica. Rios, terras, mar, serranias, campos, esconderijos guar- 
dam, até hoje, a sua memória. 
E aquela praia, onde um dia escreveu o poema da Virgem, ain- 
da hoje parece falar. A Ave Maria que as areias receberam das 
mãos do taumaturgo, ficou indelével na brasílea terra. As on- 
das levaram-na para o norte e para o sul, para o leste e para 
o oeste. E os ventos sopraram, arrebatando-a para todos os 
recôncavos e para os mais longinquos serlões a fim de gravar 
no coração do brasileiro o culto da Virgem Maria! (. . .) 
A história, a poesia, a lenda não o esquecem. Ele avulta em 
meios de seus irmãos e companheiros. São heróis - desconhe- 
cidos por Carlyle - mas auiênticos heróis. 
A eles a gratidão nacional! 
E para Anchieta a maior das honras, a honra dos ALTARES! " 

Tive a ventura de privar do seu convívio durante cerca de dez 
anos, como tesoureiro da Ordem Terceira do Carmo. Após a demoli- 
ção do antigo Convento do Carmo, a parte lateral da igreja da Ordem 
Terceira, junto a esse convento, ameaçava ruir, em virtude das obras 
de estaqueamento para a construção do prédio da Secretaria da Fa- 
zenda. Tornavam-se inadiáveis os serviços de restauração dessa parte 
lateral. A Mesa Administrativa da Ordem entregou os trabalhos ao 
ilustre engenheiro Luiz de Anhaia Mello, trabalhos esses que atingi- 
ram soma vultosa nessa época. Sob a direção segura e esclarecida 
do Prior, Dr. Raul Leme Monteiro, cujo talento engrandece este Ins- 
tituto, conseguimos vencer todas as dificuldades e levar a bom cabo 
a obra. Imaginai a satisfação de Monsenhor Manfredo Leite, quando 
tudo terminou bem e a igreja do Carrno, verdadeiro monumento da 
arte barroca, foi preservada. 

Em 1932, quando São Paulo se insurgiu contra a ditadura de 
Getúlio Vargas, Manfredo Leite dedicou-se de corpo e alma a causa da 
Constitucionalização do país. Na tribuna, que era sua trincheira, seu 
verbo candente alertou, orientou e guiou a consciência dos paulistas, 
ao mesmo tempo em que concitava todos os brasileiros a ouvir o grito 
de civismo da gente bandeirante. 

A 18 de março de 1969, as 23 horas, em sua residência da rua do 
Carmo, 44, rodeado de alguns amigos mais íntimos e de sua fiel em- 
preg2,da Benedita, desaparecia, suave e mansamente, das contingên- 
cias terrenas, Monsenhor João Nepomuceno Manfredo Leite, deixan- 
do imensa saudade. Profunda tristeza abateu-se sobre a terra paulis- 
ta, que ele tanto amou, sobreo meio intelectual brasileira e, princi- 
palmente, sobre a Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do 
Carmo, que ele dirigiu com tanto carinho e dedicação. 

E, para terminar, permiti-me ler o final da conferência de Mon- 
senhor Manfredo Leite, na Semana do Cristo Redentor, proferida na 
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sessão solene do dia 7 de outubro de 1931, na Igreja de São Francisco 
de Paula, no Rio de Janeiro: 

"Nós te exaltamos, Senhor, ao píncaro da montanha, guarda 
vigilante das nossas maravilhas e das nossas belezas, das nos- 
sas águas e das nossas florestas, das nossas serranias e dos 
nossos vales, não para seres um hóspede, m'as para confessar- 
mos o teu pleno domínio, a tua esplêndida realeza sobre tudo 
quanto é nosso. 
A hora da tarde, as auras frescas, embalsamadas no aroma 
das flores tropicais, virão acariciar a tua fronte, Divina1 
Amigo. 
Elas serão o símbolo de nossas preces, embaladas no afeto 
com que te estremecemos. 
A hora da manhã, das tuas mãos espalmadas na atitude de 
acolhimento, de bênção, de apelo, hão de cair as gotas cris- 
talinas dos orvalhos. E elas serão o símbolo das tuas liberali- 
dades, aquecendo as nossas almas, reverberando sobre os 
nossos espíritos e inundando as nossas consciências. 
E a hora do meio dia, quando o sol se espalha nas crispações 
do mar, e põe tonalidades metálicas na copa d a  arvoredos, 
Tu, branquejando no alto do teu trono de granito, ouviras o 
ruído do nosso pensamento, o arfar do nosso peito, a vibração 
forte, intensa, serena ou angustiada do nosso coração e dos 
nossos lábios, que te pedem a Paz, a Luz, o Repouso e a Vida. 
E, então, Cristo Redentor, do nosso tumultuar terreno, do 
turbilhão em que nos agitamos, subirá, numa ascenção mis- 
teriosa, doce e suave, para junto de teus braços, uma imagem 
branca, muito branca, a imagem da Pátria. 
Cinge-a, Senhor, aperta-a bem de encontro ao teu coração, 
para que propícios lhe sejam os seus destinos, segura e tran- 
qüila sua rota e magnífica a sua glória" (1.6.1983). 



ALVARO DA VEIGA COIMBRA - Patrono 

DISCURSO DE POSSE 

JOSE CLAUDZNO DA NÓBREGA 

Falando, pela primeira vez, desta tribuna por onde já desfilaram 
marcantes personalidades da vida cultural de São Paulo, cumpre-me, 
antes de mais nada, agradecer aos Senhores Membros desta Casa. 

O sufrágio de meu nome - essa Eleição - para mim, é sopro 
que revigora, é brisa que alenta, é bafejo que incita e concede coragem 
para prosseguir. 

Filho do pequenino e heróico Estado da Paraíba, que a escaldante 
linguagem de João Pessoa apontou como TERRA QUE O SOL FAZ 
ARDER A PELE MAS NA0 QUEIMA O CORAÇAO, a Paraíba que 
tantos vultos ilustres deu ao Brasil, tais como: André Vida1 Negreiros, 
José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Augusto dos Anjos, Pe- 
dro Américo, João Pessoa, Epitácio Pessoa, Assis Chateaubriand, Aris- 
tides Lobo e tantos outros, a eterna Paraíba do meu tempo de crian- 
ça, Camilo de Holanda, Solon de Lucena e João Suassuno. 

A minha Paraíba que está tão longe de mim e bem perta do 
meu coração. 

Desloquei-me, muito criança, para o Rio, e depois, já moço, para 
São Paulo, casando-me aqui, há  54 anos, com aquela que tão bem 
escolhi: 

CELESTE ROSA PREVIATO, 

filha de italianos de Treviso que elegeram o Brasil por nova pátria. 
E foi aqui, nesta grande São Paulo, que iniciei a luta pela vida e 

só Deus sabe por quantos transtornos e percalços, quantos contratem- 
pos e contrariedades, passa o nordestino que inicia sua vida nesta 
Metrópole. 

Nunca esqueço da ocasião em que um figurão de São Paulo, com 
uma dessas brincadeiras temperadas pelo acinte, perguntou-me por 
qual motivo todos os nordestinos tinham a cabeça chata. Confesso 
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que me senti embaraçado, porque a cabeça chata é um "privilégio" 
do cearense e do potiguar. 

Respondi-lhe, no entanto, que devia ser pelo hábito de dormir 
em redes, o que não deixava de ser uma resposta tão prosaica e tão 
carente de senso quanto o fora a sua pergunta. 

Qual nada! - treplicou ele - é que, mal o menino chega aos 
trés anos, já o pai começa a calcar em sua cabeça: "Cresce, meu filho, 
cresce para ir para São Paulo". Pelo visto, era assim que ele supunha 
ser o procedimento de todos os pais nordestinos, do Maranhão à 
Bahia, passando pelo Ceará, pela minha Paraíba, pelas Alagoas. E 
não se encontrava afastado da realidade! A verdade, a grande verdade 
é que muitos desses meninos que dormem em redes, quando crescem 
e se tornam homens, vêm para São Paulo, mas. . . aqui chegando. . . 
CREDO, CRUZ, TIBI, AVE MARIA! ! ! são "pro-mo-vi-dos", mudam 
de categoria e tornam-se baba-nos! mas foram os "baianos" entre 
aspas que ajudaram a construir a grandeza de São Paulo. 

O termo, que os menos avisados empregam em sentido deprecia- 
tivo, tem uma profunda e honrosa razão de ser. $ o maior elogio que 
o paulistano faz aos nordestinos. A Bahia é o berço da nacionalidade, 
e foi sempre um celeiro de estadistas: Da Bahia era Cairú, que abriu 
nossos portos as nações amigas e bloqueou os planos de Napoleão; da 
Bahia veio o visconde de Rio Branco, grande diplomata, e pai do 
maior dos brasileiros, o Barão do Rio Branco, que dilatou as frontei- 
ras da Pátria, sem tiro e sem sangue. 

E da Bahia vieram dois gênios que se matricularam na nossa 
Faculdade de Direito. O jovem poeta da Abolição deu o maior exem- 
plo de Liberdade e de Democracia ao exclamar: 

"A praça, a praça é do povo". E é da Bahia a serena objetividade 
de RUY: NA0 HA JUSTIÇA SEM DEUS! Foram os baianos que conso- 
lidaram a nossa Independência, em 2 de julho de 1823. De qualquer 
forma, a semelhança das lágrimas de Portugal que salgaram o 
Atlântico e o fndico, foi o afadigante suor dos nordestinos que sus- 
tentou o peso rude, maciço, das grandes construções de São Paulo: 
Construções gigantescas, construções cerradas - mais cerradas que 
o Cerrado - construções através das quais a lua branca tão decan- 
tada pelos nossos poetas já não encontra vereda p'ra transpor.. . 

Mas na hora em que o nordestino sente-se como um pêndulo que 
oscila entre as esperanças e as decepções, pulsa com ele o magnânimo 
coração de São Paulo e o próprio regionalismo, - como o daquele 
figurão de São Paulo - longe de visar a depressão do jovem nordes- 
tino, constitui-se numa forma de dar vida e colorido. 

A integridade territorial e espiritual não se incompatibiliza com 
a existência de um regionalismo perseverante e vigoroso. Unidade não 
significa uniformidade. Cada uma das regiões do pais cultiva e res- 
guarda suas tradições, seus costumes, seus hábitos, suas peculiarida- 
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des de vida, mas permanece .brasileira, e foi do complexo das combi- 
nações dessas diversidades que se constituiu uma das facetas da gran- 
deza da nossa pátria. 

d praxe do estreante, nesta Casa, escolher para patrono um vulto 
do passado que tenha contribuído para o engrandecimento do Insti- 
tuto =stórico e Geográfico de São Paulo. Lembrei-me logo, da incon- 
fundível figura do meu saudoso amigo dr. ALVARO DA VEIGA COIM- 
BRA, que tão relevantes serviços prestou a Casa como Diretor do 
"Museu José Bonifácio". 

Esse inesquecível companheiro de conversas sobre numismática, 
sempre deixou transparecer sua admiração pelo Patriarca. Observou- 
me, certa vez, que nossa Independência, proclamada em São Paulo, 
muito mais que um estímulo foi uma exigência, uma reclamação fei- 
ta ao Príncipe, em carta lida nos campos do Ipiranga: "IRRESOLU- 
COES E MEDIDAS D'AGUA MORNA PARA NADA SERVEM E UM 
MOMENTO PERDIDO B UMA DESGRAÇA". As mesmas idéias e o 
mesmo sentimento de brasilidade haviam levado VEIGA COIMBRA 
a participar da  Revolução de 32. No fim do século passado, vivia em 
São Paulo o português Gonçalo Coimbra, casado com D.a Herminia 
Veiga. O casal era amigo de Dom Joaquim Arcoverde, bispo de São 
Paulo, na época, depois Cardeal, amigo também de Altino Arantes. 
Em 1896 nasceu seu filho Alvaro da Veiga Coimbra. Depois do prima- 
rio, matriculou-se no Colégio São Bento. Destacou-se em Desenho, 
História e Matemática. Matriculou-se, em seguida, na Escola Politéc- 
nica, obtendo as láureas de Engenheiro Arquiteto em 1920. 

Recém formado, trabalhou no Departamento Imobiliário do Esta- 
do, e, mais tarde, foi escolhido, por Affonso Taunay, para assessorá-lo 
no Museu Paulista; e houve-se nesse cargo com tanto acerto e erudi- 
ção que logo foi escolhido para organizar a Seção Numismática do 
Museu do Ipiranga, trabalho que desempenhou com grande brilho. 

Em 1932, quando São Paulo já tingia de negro as brancas nuvens 
do céu com a fumaça das chaminés de suas poderosas fábricas, teve 
de sacrificar centenas de seus filhos para fazer valer seus direitos 
perante os demais Estados da Federação. Exigindo a Constituição 
pela força ãas armas, tornou-se a atalaia da República e o ponto de 
convergência da opinião nacional. 

Nesse ambiente conturbado, ALVARO DA VEIGA COIMBRA se- 
guiu para a frente de combate, oferecendo a São Paulo o seu exem- 
plo de heroísmo e abnegação. 

Já  alguém disse que a ditadura é a ordem aparentemente orga- 
nizada. 13 a desordem de todo o aparelho do Estado, que se ressente 
pela ilegitimidade. É o descalabro financeiro, pela inexistência do 
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controle eficaz, pela clandestinidade das medidas, pela injunção dis- 
cricionária de tributos, pelo descomedimento da faculdade emissora. 

É o desalinhamento econômico, pelo extermínio da iniciativa, 
pela ausência de confiança, pelo encolhimento do crédito, pela inse- 
gurança a que se expõem os patrimônios, pela absorvência das ativi- 
dades pelo Estado. 

13 o tumulto administrativo, pelo incremento e complexidade de 
burocracia que n%o se adequa aos seus fins, senão ao intento de avas- 
salar o maior número possível de indivíduos, subordinando-os a au- 
toridade direta dos oprimentes. 

E, acima de tudo, é a desordem moral, o imenso e angustiante 
desvario dos espíritos, a que se nega a manifestação dos mais funda- 
mentais anseios, e que se procura moldar, com plástico inânimè, a 
figura monótona dos inertes, dos apáticos, dos submissos, dos melan- 
cólicos elementos infra-humanos de uma máquina social marmórea, 
dura e fria, sem sentimentos e sem emoções. Por outra lado, temos 
de reconhecer a Liberdade e a Democracia, como os vemos hoje, cons- 
tituindo rigorosos desiquilíbrios de valores e esses fatos, - que já em 
32 se pressentiam - eram os que assustavam ALVARO DA VEIGA 
COIMBRA. Seu silêncio, longe de exprimir indiferença, era um pade- 
cimento aflitivo. 

Após a revolução, VEIGA COIMBRA voltou ao trabalho de pes- 
quisa. Eleito Presidente da "Sociedade Numismática Brasileira", foi 
em sua longa e profícua gestão que se organizou a grande mostra 
numismática para homenagear o 4 .O Centenário da Fundação de São 
Paulo. Foi nessa época que o numismata levantou do túrnulo a ma- 
jestade. A paixão do numismata revestiu-se em VEIGA COIMBRA 
de um altruísmo que constituiu um dos mais sedutores traços de sua 
individualidade. 

Aposentou-se, finalmente, depois de tantos anos de t.rabalho. Não 
foi viajar, não vestiu o pijama. Foi lecionar em diversas escolas supe- 
riores de São Paulo, oferecendo cursos intensivos de Heráldica e Nu- 
mismática. 

Depois, assumiu a direção do " Museu José Bonifácio", deste 
Instituto, que passou a ser "a menina dos seus olhos". Ao mesmQ 
tempo, escrevia sobre numismática para o jornal O ESTADO DE SAO 
PAULO. 

Seu genro, o distinto médico HÉLIO MARTINS, casado com sua 
filha Edith, com o correr dos anos tornou-se seu profundo admirador 
e companheiro jnseparável. 

Finalmente, o lutador tombou, e sem muita diferença de tempo, 
tombou tarr.~ém o genro. 
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Foram dois jequitibás que cairam. Quís o Destino que eu, amigo 
sincero desses homens, aqui ficasse, embora já velho e cansado, para 
prestar-lhes, esta singela mas justíssima homenagem. 

Acima das camadas atmosféricas, em cujo meio palpita a nossa 
vida, expande-se a imensidão da luz. Lá oscilam as transparências 
do céu, as transparências que tingein de azul os agapantos; e é lá, 
a procura da luz que vem do infinito, que se encapelam as cristas das 
grandes montanhas. Lá, no âmbito dessas regiões, regiões que a ima- 
ginação povoa e o mistério ilumina, lá, contaram-me, estão as sombras 
dos jequitibás caídos. . . (15-7-1987). 



ATAS DE 1988 

ATA DA SESSAO DE 

13 DE JANEIRO DE 1988 

Aos treze dias do mês de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e oito rea- 
lizou-se no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
Rua Benjamim Constant, 158, 1P an- 
dar, sob a presidência do acadêmico 
Lycurgo de Castro Santos Filho, uma 
sessão destinada a apresentação do 
Relatório das atividades do ano de mil 
novecentos e oitenta e sete. conforme 
determina o art. 30 dos ~stadtos.  Com- 
Dareceram os seguintes confrades: Ly- 
&rgo de castro-santos Filho, ~es ids -  
rio Alfredo Fontana, Rosalvo Florenti- 
no de Souza, Renato Báez, Douglas Mi- 
chalany, Tsunezo Sato, J. Pereira, Ma- 
rio Savelli, Odilon da Costa Manso, 
João Rabello de Aguiar Vallim, Helio- 
doro Tenório da Rocha Marques, A. 
B. Galvão Bueno Trigueirinho, Adéri- 
to Calado, Antonio de Arruda Camar- 
go e Roberto Machado Carvalho. 

Dando início aos trabalhos, o sr. 
presidente solicitou ao 2.O secretário 
Roberto Machado Carvalho que pro- 
cedesse a leitura das Atas de três ses- 
sões anteriores. Colocadas em discus- 
são, foram aprovadas. Em seguida, na 
ausência justificada do 1.0 secretário 
Vinicio Stein Campos, o 2P secretário 
procedeu a leitura do Relatório cor- 
respondente ao ano de mil novecen- 
tos e oitenta e sete, o qual, se encon- 
tra na Secretaria para consulta dos 
interessados. Dada a palavra livre, 
o consócio Desidério Alfredo Fontana 
lembrou como fato digno de constar 
do Relatório, a obtenção, por parte 
do sodalício, do cadastro junto ao Mi- 
nistério da Cultura para fazer jus aos 

benefícios da Lei n.0 7.505, de 2 de 
julho de 1986. Aprovado. Solicitou 
ainda um voto de louvor aos traba- 
lhos do 1P tesoureiro Dougkas Michs- 
lany e do 2.0 Vice-presidente Mário 
Savelli, junto a direção do Banco Ita- 
marati, tendo em vista reolver as ques- 
tões de locação de diversos andares 
do prédio do soladício a aquele esta- 
belecimento bancário. O registro do 
voto foi aclamado com uma salva de 
palmas. O consócio Douglas Michala- 
ny esclareceu a presente situação fi- 
nanceira, a qual se mostra equilibra- 
da. deixando, na Secretaria, o balan- 
cete do ano para eventuais consultas. 
O confrade Renato Báez, fez o elogio 
do novo e erudito livro do consócio 
genealogista João Gabriel Sant'Ana, 
intitulado "Repertório Biográfico e 
Genealóaico Paulista". tratando de 
inúmeras famílias paulistas, suas ori- 
gens e descendentes. Solicitou voto de 
Louvor ao ilustre autor. Aprovado. Ain- 
da com a palavra, lembrou a passa- 
gem de centenário da morte de Dom 
Bosco, o notável fundador dos sale 
sianos, comunicando que está elabo- 
rando um livro sobre o assunto. O con- 
sócio J. Pereira solicitou um voto de 
pesar pelo falecimento do jornalista- 
reoórter José Stachini. aue exerceu 
br'ilhantemente suas funções nos prin- 
cipais jornais paulistanos como os 6r- 
gáos dos "Diários Associados" e o 
"O Estado". Enalteceu seu gosto pelos 
acontecimentos históricos, realizando 
importantes reportagens, entre as 
quais, um exaustivo trabalho sobre as 
origens e o desenrolar da Revolução 
de mil novecentos e sessenta e quatro. 
O consócio Roberto Machado Cama- 
lho, solicitou um voto de congratula- 
ções com o confrade Délio Freire dos 
Santos pelo empréstimo de livros so- 
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bre a escravidão e abolição para a 
exposição realizada no sodalício por 
ocasião do Simpósio sobre o tema, 
realizado de 1 a 4 de setembro do ano 
findo; solicitou ainda o registro em 
Ata da passagem do sesquicentenário 
de nascimento do cientista-historiador 
e administrador José Vieira Couto de 
Magalhães, ocorrido em 1.0 de novem- 
bro de mil novecentos e oitenta e se- 
te. Arnbas as propostas foram apro- 
vadas; em seguida, comunicou que, 
no dia seguinte ao da sessão, seria 
devolvida para a gráfica, a terceira e 
última prova de revisão da Revista 
n.O 80, do Instituto, correpondente ao 
ano de mil novecentos e oitenta e cin- 
co e convidou os autores que deseja- 
rem reler seus trabalhos; por últi- 
mo, solicitou aos consócios, o uso do 
colar do Instituto por ocasião das ses- 
sões solenes. O consócio Cel. Heliodo- 
ro Tenório da Rocha Marques, solici- 
tou voto de profundo pesar pelo fale 
cimento, dia 29 de dezembro pp., do 
ilustre confrade Gal. Waldemar Pio 
dos Santos, natural do Rio de Janei- 
ro, nascido aos catorze de maio de 
mil oitocentos e noventa e nove. Du- 
rante sua proveitosa existência d e  
monstrou grande afeição pelas ativi- 
dades do Instituto, onde ingressou 
como sócio-correspondente nacional 
em 1950, passando para titular em 
1969. Disse o orador, que teve a hon- 
ra de ser seu amigo e conhecer de 
perto suas qualidades de caráter, hon- 
radez e profissional; lembrou que o 
ilustre extinto, servia no Estado Maior 
do 2.O Exército, em São Paulo rninis- 
trou aulas de História Militar na Es- 
cola de Oficiais, então incorporada ao 
Centro de Formação e Aperfeiçoa- 
mento da Força Pública, sob o Co- 
mando do Orador. Como General do 
Exército, hourou o alto cargo, com 
sua participação em atividades do 
Exército e do Estado Maior da 2.a 
Região Militar, além de chefiar a Ca- 
sa Militar do antigo deputado fede- 
ral Ranieri Mazilli, quando no exercí- 
cio da Presidência da República. Apro- 
vado. Antes de encerrar a sessão, o 
Presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho convidou a todos para a sessão 
solene do dia 25 de janeiro, às 15:OO 
horas, comemorativa do aniversário 
da Cidade de São Paulo, bem como do 
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Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo. Nada mais havendo a tra- 
tar, o Sr. presidente encerrou a ses- 
são e, para constar, eu, Roberto Ma- 
chado Carvalho, 2.O secretário lavrei 
a presente Ata que vai assinada pelo 
presidente, 1.0 e 2.O Secretários. 

ATA DA SESSAO SOLENE 
DE 25 DE JANEIRO DE 1988 

Aos vinte e cinco dias do mês de 
janeiro de mil novecentos e oitenta a 
oito, realizou-se no salão nobre do 
Instituto Histórico e Geográfico de S. 
Paulo, sob a presidência do acadêmi- 
co Lycurgo de Castro Santos Filho, a 
sessão solene do sodalício, dedicada à 
passagem do aniversário da Cidade de 
S. Paulo, naquela data e ao aniversário 
do Instituto, ocorrido em 1P de no- 
vembro do ano findo. Tomaram as- 
sento a mesa, o 1.O secretário ad-hoc 
Roberto Machado Carvalho, dada a 
ausência justificada do 1.O secretário 
Vinicio Stein Campos, o 2.O secretário 
ad-hoc Desidério Alfredo Fontana, o 
1.O orador Duilio Crispim Farina, o 
consócio Mário Savelli, presidente da 
Sociedade Amigos da Cidade e o con- 
sócio Paulo Zingg, Secretário da Edu- 
cação do Município de São Paulo. 
Compareceram as  seguintes pessoas: 
Lycurgo de Castro Santos Filho, An- 
tonio Arruda Camargo, Henrique L. 
Alves. Walter Fonseca, José Leandro 
de Barros Pimentel, Heliodoro Tenõ- 
rio da Rocha Marques, Pe. Helio 
Abranches Viotti, Odilon da Costa 
Manso, A. B. Galvão Bueno Triguei- 
rinho, Odilon Nogueira de Matos. C e  
lio Débes, José Claudino da Nóbrega, 
João Rabello de Aguiar Vallim, José 
da Veiga Oliveira, Antonio de Arruda 
Dantas, Paul Donavan Kigar, Tsunezo 
Sato, Enoê Diniz D'Avila, Antônio 
d'Avila, Edy B. Cunha Bueno, Ignez 
Droghetti Savelli, Paulo Zingg, Desidé- 
rio Alfredo Fontana, Roberto Machado 
Carvalho, Mário Savelli, Lúcia Ferraz 
do Amaral, Pedro Ferraz do Amaral, 
Ricardo Roman Blanco, Duílio Cris- 
pim Farina. 

Dando início aos trabalhos, o Sr. pre- 
sidente deu a palavra ao confrade 
acadêmico Pe. Hélio Abranches Viotti, 
que apresentou sua nova obra sobre 
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o Pe. José de Anchieta, trabalho que, 
além de magnífico texto em português 
e inglês, apresenta primorosa arte 
gráfica, edição de luxo com excelentes 
ilustrações, muitas inéditas sobre o 
notável mestre-escola de S. Paulo. Ao 
ofertar um exemplar à Biblioteca 
"Afonso de Taunay" do sodalício, o 
ilustre sacerdote jesuita recebeu calo- 
rosos aplausos. Em seguida, foi dada 
a palavra ao 1.O orador acadêmico 
Duilio Crispim Farina; antes de ini- 
ciar sua oração de homenagem à da- 
ta da cidade e ao sodalício, o orador 
proferiu breves palavras de pesar pe- 
lo pas-amento dos distintos consócios: 
Gal. Waldemar Pio dos Santos, natu- 
ral do Rio de Janeiro, dia 29 de de- 
zembro, Prof. Manoel Victor de Aze- 
vedo, presidente da Academia Cristã 
de Letras, dia 24 de janeiro, José Ar- 
mando de Macedo Soares Afonseca, 
natural de Santos, dia 4 de janeiro, 
político e administrador e jornalista 
Geraldo Sesso Jr., dia 19 de janeiro, 
lembrando que, em data oportuna, o 
sodalício prestará homenagem à me- 
mória daqueles consócios falecidos; 
em seguida, lembrou grandes figuras 
ligados B vida do Instituto: Ernesto 
de Souza Campos e Antonio Silvio da 
Cunha Bueno, como baluartes na cons- 
trução da sede do sodalício, Alvaro 
Salles de Oliveira e Alvaro da Veiga 
Coimbra, pelas suas participações nas 
atividades culturais. Dando prossegui- 
mento, o 1.O orador Duilio Crispim 
Farina proferiu longa e erudita con- 
ferência, intitulada: "Digressão a pro- 
pósito de Cesário Motta Jr. nos 93 anos 
de fundação do Instituto e nos 434 
anos da cidade de São Paulo ". O ora- 
dor enalteceu a vida e obra do pri- 
meiro presidente do sodalicio Dr. Ce- 
sário Motta Jr., médico, republicano 
convicto, orador eloqüente, positivista, 
estudioso da problemática da saúde 
pública, instrução, medicina e higie- 
ne, o primeiro a tratar, como deputado 
a Assembléia Provincial, em 1878, da 
criação de uma Faculdade de Medicina 
em S. Paulo. Um dos fundadores da 
Sociedade de Medicina de São Paulo 
e grande alicerce dos primeiros tem- 
pos da Misericórdia Paulistana. Em 
seguida, o orador discorreu sobre São 
Paulo antigo, recordando locais de 
instituições de saúde, educação e reli- 

-- 

giosas, citando a formação do largo 
do Arouche, a chácara dos Inglêses, 
o caminho de Pinheiros, da Penha, o 
Pacaembu, as Perdizes, a chácara de 
D. Maria Antonia da Silva Ramos. 
Lembrou ainda grandes vultos dos 
serviços de saúde como o Dr. Sergio 
Meira, diretor do Serviço Sanitário, 
localizado onde mais tarde instalou-se 
o Colégio N. Sra. do Sion e daí o no- 
me de Higienópolis, cidade da higiene. 
Voltando a Cesário Motta Jr., lembrou 
o orador, seu papel na criação do Gi- 
násio do Estado, como fizera com a 
Escola Modelo, a Normal, a de Far- 
mácia e a Politécnica. Do velho Giná- 
sio do Estado citou grandes mestres, 
entre eles José de Freitas Vale e as 
tertúlias da Vila Kyrial na Vila Ma- 
riana, continuadas mais tarde por R e  
né Thiollier na Vila Fortunata, Av. 
Paulista e Yan de Almeida Prado, na 
Pensão Humaitá. O orador fez ainda 
o elogio do governo Bernardino de 
Campos e seu ilustrado secretariado, 
onde, além de Cesário Motta, pontifi- 
caram Alfredo Maia, Rubiáo Jr., Jor- 
ge Tibiriçá. Bento Bueno. Siqueira 
Campos, Me10 Peixoto, Cerqueira C e  
sar (Vice-presidente e sucessor), Al- 
fredo Pujol e Vicente de Carvalho. 
Outros grandes vultos de São Paulo 
foram lembrados pelo orador: os pri- 
meiros mestres da Politécnica, tendo 
a frente seu primeiro diretor Antonio 
Francisco de Paula Souza. Armando 
de Salles Oliveira, "afirmação mais 
alta de um liberalismo construtivo 
dos melhores momentos da nacionali- 
dade"; o orador lembrou que, em 
1936, aos 14 anos, ao lado de seu p r o  
genitor, conheceu no Guarujá, o insig- 
ne estadista; Lucas Nogueira Garcez 
e outros. Por último. recordou a fun- 
dação do Instituto em 1.O de novem- 
bro de 1894 no salão nobre da Acade- 
mia de Direito e algumas ilustres per- 
sonalidades presentes na fundação. 
Destacou ainda, os médicos que exer- 
ceram a presidência do sodalício, co- 
meçando com Cesário Mota Jr. Er. 
nesto de Souza Campos, José Pedro 
Leite Cordeiro e o atual presidente 
Lycurgo de Castro Santos Filho que. 
nas palavras do orador, "vem unindo, 
somando, erguendo, conglobando para 
o porvir". O orador Duilio Crispim 
Farina foi vivamente aplaudido. O sr. 
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presidente deu a palavra ao 2.O secre- 
tário Roberto Machado Carvalho para 
uma comunicação: a realização no dia 
3 de fevereiro de uma sessão solene, 
em conjunto com o MMDC, comemo- 
rativa do centenário de nascimento 
de Ibrahim Nobre. O Sr. presi,dente 
Lycurgo de Castro Santos Filho agra- 
deceu a presença de todos e proferiu 
palavras de congratulaçóes com o 1.O 
orador Duilio Crispim Farina pela 
magnífica conferência. Em seguida, 
deu por encerrada a sessão solene e, 
para constar, eu, 2.O secretário, Ro- 
berto Machado Carvalho, lavrei a pre- 
sente Ata que vai assinada pelo presi- 
dente, 1.O e 2.0 .secretários. 

ATA DA SESSAO SOLENE 
DE 3 DE FEVEREIRO DE 1988 

Aos três dias do mês de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e oito, Zts 
17 horas, realizou-se no salão nobre 
do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, Rua Benjamin Constant, 
158, 1.O andar, capital, sob a presi- 
dência do acadêmico Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, a sessão cultural do 
mês do sodalício. A mesa tomaram 
assento, o 1.O secretário Vinicio Stein 
Campos, o 2.O secretário Roberto Ma- 
chado Carvalho e o 1.0 orador Duilio 
Crispim Farina. Compareceram os con- 
sócios: Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, Vinicio S. Campos, Silveira Peixo- 
to, Divaldo Gaspar de Freitas, Helio- 
doro T. Rocha Marques, A. B. Galvão 
Bueno Trigueirinho, Odilon da Costa 
Manso, José Leandro de Barros Pi- 
mentel, Francisco Antonio Bianco Jr., 
João Rabello de Aguiar Vallim, Rosalvo 
Florentino de Souza, Itamar Bopp, D e  
sidério Alfredo Fontana, Adérito Ca- 
lado, Antonio Arruda Dantas, pe. Hé- 
lio Abranches Viotti, Antonio d'tlvila, 
Gualter Godinho, Octavio Marcondes 
Ferraz, Israel Dias Novaes, Renato 
Báez, Tsuneto Sato, José da Veiga Oli- 
veira, Paulo Bomfim, Paulo Romano, 
Isaac Grinberg, Luis wanderley Tor- 
res, Hernâni Donato, Manoel Augusto 
Vieira Neto, Henrique L. Alves, Rober- 
to Machado Carvalho, Walter Fonseca, 
J. Pereira, Cel. Reginaldo Moreira de 
Miranda. 

O sr. presidente comunicou que a 
sessão seria dividida em duas partes: 
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uma sessão cultural ordinária e uma 
sessão solene destinada a reverenciar 
a memória do tribuno Ibrahim Nobre, 
pela passagem do centenário de seu 
nascimento, dia 19 de fevereiro. Dan- 
do início aos trabalhos, o sr. presi- 
dente deu a palavra ao confrade José 
Leandro de Barros Pimentel, o qual, 
ofereceu a Biblioteca "Afonso de Tau- 
nay", do sodalício, uma edição rara 
da História da Inquisição, um volu- 
me, do historiador português Alexan- 
dre Herculano, da Biblioteca de Candi- 
nho Fontoura. O sr. presidente após 
agradecer a valiosa oferta, comunicou 
a edição da Revista número oitenta do 
Instituto e que estava sendo distribuí- 
da aos associados, naquele dia, encon- 
trando-se na Biblioteca, exemplares 
para os sócios que ainda não recebe 
ram; a próxima reunião do Centro de 
Estudos Históricos, CEHIS, marcada 
para o dia dez de fevereiro e a sessão 
administrativa do dia vinte e quatro, 
as 17 horas e coquetel as 16 horas. 
Em seguida, convidou o consócio Cel. 
Reginaldo Moreira de  Miranda para 
pronunciar sua anunciada palestra in- 
titulada "Fortificações antigas em São 
Paulo". O orador, que se vem desta- 
cando no árduo trabalho de preserva- 
ção dos antigos Fortes litorâneos, fez 
um retrospecto das fortificações mili- 
tares, desde a Antigüidade até nossos 
dias, citando a Grande Muralha da 
China, o Muro de Adriano, na Grã- 
Bretanha, as muralhas de Constanti- 
nopla, a Torre de Londres, a cidadela 
do Krenlin, a Torre de Belém, em Por- 
tugal e outras; com relação ao Brasil, 
o orador salientou a importância dos 
Fortes na defesa de nossas fronteiras 
marítimas e terrestres: em São Paulo, 
destacou a Fortaleza de São João. de 
Bertioea. em Santos. a mais antiga do 
~rasi l -e '  o Forte dos ~ndradas,  no 
Guarujá, o mais recente. Por último, 
o Cel. Reginaldo fez um veemente 
apelo visando a preservação das rui- 
nas e áreas verdes que ainda restam 
dos antigos baluartes paulistas, citan- 
do, como exemplo de urgência do pro- 
blema, a Fortaleza de Barra Grande, 
na entrada do estuário de Santos, 
construida pelos espanhóis, em mil 
quinhentos e oitenta e três. O orador 
recebeu prolongados aplausos do ple 
nário. A seguir, o sr. presidente Ly- 
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curgo de Castro Santos Filho sus- 
pendeu a sessão por cinco minutos 
para compor a mesa da sessão solene, 
que ficou assim constituída: preriden- 
te, 1.O secretário, 2.O secretário e ora- 
dor do sodalício, já citados, Acadêmi- 
co Paulo Bomfim, representando o 
Presidente do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, Desembargador Nereu Ce- 
sar de Moraes; Cel. Miguel Carlos Tat- 
ton Oliveira, representando o General 
de Exército Ivan Dentice Linhares. co- 
mandante do Comando Militar do' Su- 
deste; Monsenhor Cel. Joáo Phenney 
de Camargo e Silva, Presidente do 
MMDC; Prof. Nilo Magalhães Ribeiro, 
representando o Clube Piratininga; 
Dom José Thuller, representando o 
Cardeal D. Paulo Evaristo Arns; Aca- 
dêmico Erwin Rosenthal, representan- 
do o Secretário de Cultura do Municí- 
pio de S. Paulo, Sr. Renato Ferrari; Mi- 
nistro Marcondes Ferraz, ex-presidente 
da Comissão do Cinquentenário da Re- 
volução de trinta e dois; Dr. Washing- 
ton de Barros Monteiro, representa.& 
do a Academia Paulista de Direito: 
Acadêmico Hernâni Donato, represen- 
tando a Academia Paulista de Letras; 
Acadêmica Myriam Ellis, representan- 
do a Academia Paulista de História; 
Acadêmico Mário Savelli, Presidente 
da Sociedade Amigos da Cidade; Aca. 
dêmico Pe. Hélio Abranches Viotti, 
Presidente em exercício da Academia 
Cristã de Letras; Acadêmico Israel 
Dias Novaes, Presidente da Academia 
Paulista de Jornalismo; Augusto Bene- 
dito Galvão Bueno Triguierinho, Presi- 
dente do Instituto Genealógico Brasi- 
leiro; Desembargador Odilon da Cos- 
ta Manso, Presidente do Conselho de 
Honrarias e Méritos; Prof. Antonio 
d'dvila, representando a Academia 
Paulista de Educação, D.a Fernanda 
Colegrossi e D.a Renata Ribeiro da 
Luz, netas de Ibrahim Nobre, Dr. Fer- 
nando Nobre Fiiho e Dr. Fernando 
Nobre Neto, sobrinhos do homenagea- 
do e sr. Joáo Amarante, representan- 
tes da Família Nobre. Além da presen- 
ca dos conzócios citados, comparece- 
ram as seguintes pessoas:   ai mundo 
Arv Menezes, Raul Camargo Almeida, 
~rkonio  da costa ~ampaiõ,  José soa- 
res Manu. Albertina Carneiro Leão 

Gontijo de Carvalho, Paulo Ferreira 
Huchemburch, Valéria Luiz, Severino 
dos Santos, Ignes Droghetti Savelli, 
Maria José de Andrade. 

Dando início a sessão solene, o sr. 
presidente convidou a todos a ouvirem 
O Hino Nacional Brasileiro, pela Cor- 
poração Musical da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, sob a regência 
do maestro Tenente PM Roberto Ven- 
dramini. Em seguida, foi executado o 
Paris Belfort, vibrante hino oficial da 
Revoluçáo Constitucionalista de trinta 
e dois. Sob aplausos de todos, a Ban- 
da da gloriosa Polícia Militar retirou- 
se. Dando prosseguimento, o sr. pre- 
sidente anunciou a conferência do dis- 
tinto consócio José Benedito Silveira 
Peixoto, sob o título "Cem Anos de 
Ibrahim ". O orador abordou diversos 
aspectos da vida e obra de Ibrahirn 
Nobre, salientando sua ativa partici- 
pação na defesa da Lei, da Justiça e 
da Ordem e seu notável papel, como 
insuperável tribuno, no grande movi- 
mento paulista de trinta e dois, pela 
Constituição e governo civil e paulista. 
O orador destacou ainda as qualida- 
des de Ibrahim no exercício dos car- 
gos de delegado de policia, promotor 
público e subprocurador da Justiça. 
Disse, por último, que mil novecentos 
e trinta e dois deve servir de alerta h 
atual geração, dado seu sentido de in- 
tegração do Brasil e cumprimento da 
Constituição. O orador recebeu caloro- 
sos e prolongados aplausos do seleto 
auditório. O sr. presidente após agra- 
decer a magnífica conferência do con- 
frade Silveira Peixoto, convidou o 
Acadêmico Paulo Bomfim a apresen- 
tar uma poesia de sua autoria, dedi- 
cada a Ibrahim Nobre. O poeta de 
"Eu te amo São Paulo", pronunciou 
um belo poema, intitulado "CentenB 
rio de Ibrahim Nobre", muito aplau- 
dido pelo auditório. Após agradecer a 
presença de todos, o sr. presidente deu 
por encerrada a sessão solene e, para 
constar, eu, Roberto Machado Carva- 
lho, 2.0 secretário, lavrei a presente 
Ata que vai assinada pelo presidente, 
primeiro e segundo secretários. 

ATA DA SESSAO 
DE 24 DE FEVEREIRO DE 1988 

Jr., Celentano. Loren H. ~ a l - 8  Aos vinte e quatro dias de feverei- 
donado, Antonio Maldonado, Carlos ro de mil novecentos e oitenta e oito, 
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realizou-se, no auditório do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Pau- 
lo, Rua Benjamin Constant, 158, 1P 
andar, capital, a sessão administrati- 
va do mês sob a presidência do Cel. 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
1P Vice-presidente no exercício da pre- 
sidência, dada a ausência justificada, 
por motivo de saúde, do Acadêmico 
Lycurgo de Castro Santos Filho. Pre- 
sidente do sodalício. compareceram os 
semintes consócios: Heliodoro T. Ro- 
chã Marques, Vinicio S. Campos, Dui- 
lio C. Farina, Pe. Hélio Abranches Viot- 
ti, Renato Báez, J. Pereira, Moisés Gi- 
covate, Ruy Rebelo Pinho, Tsunezo Sa- 
to, Mario Savelli, Antonio Arruda Dan- 
tas, José da Veiga Oliveira, Rui Cala- 
zans de Araújo, Aderito Calado, Ita- 
mar Bopp, Rosalvo Florentino de Sou- 
za, Antonio de Arruda Camargo, Délio 
Freire dos Santos, Desidério Aifredo 
Fontana e Roberto M. Carvalho. 

Dando início aos trabalhos, o 2P se- 
cretário Roberto Machado Carvalho, 
fez a leitura das Atas corresponden- 
tes às sessões de treze e vinte e cinco 
de janeiro do corrente ano. Ambas 
foram aprovadas. Prosseguindo, o sr. 
Presidente convidou o consócio Rena- 
to Báez para proferir uma breve pa- 
lestra sobre "O Centenário da morte 
de Dom Bosco". O orador lembrou os 
principais aspectos da "grande vida do 
glorioso defensor da infância e juven- 
tude, o Santo Dom João Bosco", nas- 
cido em Becchi, no Piemonte, em mil 
oitocentos e quinze e falecido aos trin- 
ta e um de janeiro de mil oitocentos 
e oitenta e oito; abordou ainda as 
grandes realizações do notável salesia. 
no, mormente suas fundações como o 
Oratório, Escolas Profissionais, a So- 
ciedade Salesiana, o Instituto das Fi- 
lhas de Maria Auxiliadora, as Volun- 
tárias de Dom Bosco, os Cooperado- 
res e os Ex-alunos. Desenvolveu seu 
profícuo labor em Turim, centro in- 
dustrial da Itália, dando amparo às 
crianças e jovens abandonadas, crian- 
do então, aquelas fundações, de gran- 
de "alcance moral, social, cívico, hu- 
manitário e cristão". Suas obras es- 
palharam-se pelo mundo, chegando ao 
Brasil ainda no tempo do 2.O Reinado. 
Para exemplificar, o orador Renato 
Báez citou os Col6gios Salesianos ins- 
talados no Rio de Janeiro e São Paulo, 

este, em 1883, junto ao Santuário do 
Coração de Jesus, nosso tradicional 
Liceu. Em 1894, os salesianos chega- 
vam a Cuiabá, para instalar o Liceu 
de Artes e Ofícios. Por último, enal- 
teceu as obras de educação e instru- 
ção realizadas pelos salesianos no Bra- 
sil e destacou a honra dos altares con- 
cedida a Dom Bosco, em 1934, quando 
foi canonizado pelo Papa Pio XI, com 
o nome de São João Bosco. Em segui- 
da, o sr. Presidente concedeu a pala- 
vra ao consócio Duilio Crispim Fari- 
na para falar sobre o "Centenário de 
nascimento do Dr. Benedito Montene 
gro". Inicialmente, o orador evocou as 
origens familiares e de nascimento 
do grande vulto da medicina paulis- 
ta, a pequena São João da Bocaina, 
onde nasceu aos sete de abril de mil 
oitocentos e oitenta e oito, lembran- 
do que a data será condignamente 
comemorada pela Congregação da Fa- 
culdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, quando falará, junta- 
mente com outros oradores, sobre 
"Benedito Montenegro, o homem pau- 
lista". Analisou, em seguida, as mul- 
tifacetárias atividades do ilustre mé. 
dico, desde seus estudos nas antigas 
Escola Americana e Mackenzie Col- 
lege e seu curso de medicina na Uni- 
versidade da Pensilvânia, Estados Uni- 
dos, concluido em mil novecentos e 
nove, onde foi professor de anatomia, 
até suas atividades no Brasil, especial- 
mente, como grande cirurgião gástri- 
co, tendo fundado, em São Paulo o 
Hospital do Samaritano, trabalhado 
como cirurgião no Sanatório Santa Ca- 
tarina; fundou várias associações cien- 
tíficas, participou de Congressos Inter- 
nacionais: foi um dos fundadores da 
~aculdade de Medicina, incluindo o 
Hos~ital  das Clínicas e organizador e 
direior da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia da USP. Suas iniciativas 
estavam lastreadas em estudos feitos 
nos Estados Unidos, Canadá, França, 
Inglaterra e Bélgica. Salientou ainda, 
o orador Duilio Crispim Farina, que 
o Prof. Montenegro fez escola, deixan- 
do inúmeros discípulos como conti- 
nuadores de sua obra, como Piragibe 
Nogueira, João de Lorenzo, Mario Ra- 
mos de Oliveira e outros; destacou 
também a atuação política-administra- 
tiva do eminente homenageado, tendo 
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sido Secretário de Educação e Saúde 
Pública; sua participação na primeira 
Missão médica militar do Brasil na 
primeira Grande Guerra, dirigida por 
Nabuco de Goveia e no movimento de 
trinta e dois, quando chefiou o setor 
médico na região sul, isto é, Itapeti- 
ninga-Apiaí, onde instalou uma unida- 
de cirúrgica para atender aos feridos 
das frentes de batalha, tendo recebido 
apoio da colônia italiana que forneceu 
caminhões, transformados em ambu- 
lâncias e material para transfusões de 
sangue. Por último, o distinto orador, 
lembrou a extensa bibliografia cien- 
tífica e humanística, deixadã por Bene- 
dito Montenegro e contou uma pas- 
sagem pessoal quando foi seu disci- 
pulo na Casa de Arnaldo; certo dia, o 
Dr. Montenegra dirigiu-se aos estu- 
dantes, dizendo que representava a 
história da Escola da Faculdade de Me  
dicina que já foi escrita, ao que, o 
estudante Duilio respondeu; eu repre 
sento a Escola de Medicina que vai ser 
escrita. Prosseguindo, o orador, pediu 
vênia, para prestar justa homenagem 
póstuma ao consócio Nelo Garcia Mi- 
gliorini, falecido em janeiro, salien- 
tando as qualidades do extinto, quer 
como homem, quer como profissional, 
tendo prestado relevantes serviços ao 
Arquivo Municipal, como sua luta 
para obter recursos que favorecesse 
aquele órgão público; destacou ainda 
seus trabalhos de pintor e cartunista, 
sua viagem a Espanha, terra de seus 
ancestrais, seus conhecimentos no di- 
fícil campo da paleografia, tendo tra- 
duzido, perto de quinhentas cartas, em 
gótico, do governo de Mato Grosso, de 
autoria de Diogo de Toledo Lara e Or- 
donhes, vulto da admiração e estudos* 
do orador. ilustre paulista, naturalista 
e doador da Casa-de Misericórdia de 
São Paulo na antiga Chácara dos In- 
gleses. Em seguida, o consócio Rober- 
to Machado Carvalho proferiu pala- 
vras de saudades, pelo passamento do 
confrade jornalista Geraldo Sesso Jr. 
lembrando suas atividades no jorna- 
lismo e dedicação a memória fotográ- 
fica, tendo publicado duas preciosas 
obras intituladas "Retalhos da Velha 
Campinas" e "Retalhos da Velha São 
Paulo", bem como os originais de um 
livro sobre a kistória do Cinema; prQs- 
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seguindo, comunicou a realização, em 
setembro próximo, do primeiro Simpó- 
sio Nacional de Transporte Ferroviá- 
rio, História e Urbanização no Centro 
de Convenções Rebouças, nesta capital. 
estando, o Instituto, representado pe- 
los consócios Célio Debes, Cel. Regi- 
naldo Moreira de Miranda, Mário Sa- 
veli e Roberto Machado Carvalho, so- 
licitou registro, em Ata, de um voto 
de júbilo pela passagem dos cento e 
cinqüenta anos de instalação do Arqui- 
vo Nacional, criado pela Constituição 
de mil oitocentos e vinte e quatro e ins- 
talado em dois de janeiro de mil oito- 
centos e trinta e oito; solicitou um vo- 
to de pesar pelo falecimento do es- 
critor ensaista Viana Moog, dia quin- 
ze de janeiro, aos oitenta e um anos, 
autor de treze livros, entre os quais, 
o clássico "Bandeirantes e Pioneiros" 
e ocupante da cadeira número quatro 
da Academia Brasileira de Letras, des- 
de mil novecentos e quarenta e cinco. 
Em seguida, foi dada a palavra ao 
consócio dérito Calado para falar so- 
bre a personalidade e vida produtiva 
do consócio Manoel Vitor de Azevedo, 
falecido em 24 de janeiro, aos 89 anos. 
Exercia o cargo de Presidente da Aca- 
demia Cristã de Letras, onde ocupava 
a cadeira número 32, tendo como Pa- 
trono, Santo Antônio de Pádua e de 
Lisboa; bacharel pela Faculdade de 
Direito, turma de 1920, fundou a As- 
sociação Jornalistica Católica, exerceu 
o magistério médio e superior e des- 
tacou-se como lider político, tendo 
sido um dos fundadores do antigo 
Partido Democrata Cristão. Escritor e 
orador, deixou excelentes trabalhos co- 
mo "S. Paulo de antigamente" e crani- 
cas reunidas no livro "Salve Maria''; 
através do rádio, sua atuação foi bri- 
lhante como lider católico e divulg* 
dor da doutrina cristã, tendo institui- 
do o programa "Ave Maria", depois 
"Hora do Pensamento Social Cristão", 
desde 1938 e atuado em memoráveis 
campanhas de benemerência social. 
Em seguida, usou da palavra o consó- 
cio José da Veiga Oliveira para ofer- 
tar a Biblioteca "Afonso de Taunay", 
do sodalício, o livro "Vocação e Arte, 
Memórias para a vida e a música", de 
autoria do maestro Armando Belardi 
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e prefaciado pelo orador. Salientou 
ainda traços da vida, obra e a con- 
tribuição do notável músico para o 
aperfeiçoamento da nobre arte no Bra- 
sil. O ilustre homenageado, com qua- 
se noventa anos, estava presente no 
auditório, tendo recebido calorosos 
aplausos e pronunciado breves pala- 
vras de agradecimento, quando decli- 
nou seu grande amor a São Paulo. O 
consócio Itamar Bopp solicitou regis- 
tro da passagem dos 83 anos de fun- 
dação do Rotary Internacional, 23 de 
fevereiro de 1905, por Paul Harris, nos 
Estados Unidos, hoje, espalhados em 
150 países e com mais de um milhão 
de rotarianos; o consócio J. Pereira 
leu uma comunicação de sua autoria 
intitulada "Todos somos atores" e so- 
licitou o registro da passagem, naquela 
data, dos noventa e sete anos da pri- 
meira Constituição republicana, de 
1891, elaborada por uma Assembléia 
Constituinte, presidida pelo ínclito Pru- 
dente José de Moraes Barros. A seguir, 
o sr. Presidente Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques fez uso da palavra 
para reverenciar a memória e solici- 
tar um voto de pesar pelo falecimento, 
no dia anterior, 23 de fevereiro, do 
Cel. Djalma Ribeiro dos Santos, seu 
irmão -de armas e valoroso defensor 
da legalidade e dos ~ode res  constitui- 
dos em fase agitada-da vida do País. 
Ao terminar o curso de formação de 
oficiais - turma de 1923 - disse o 
orador, foi classificado no posto de 
aspirante a oficial, no 2.O Batalhão 
de Infantaria da antiga Força Pública, 
onde servia o então 2P tenente Djal- 
ma Ribeiro dos Santos - naturalmen- 
te já um pouco mais avançado em 
anos do que ele - e com quem pas- 
sou a manter as  melhores relações de 
camaradagem, vindo a alcançá-lo no 
posto de 2.0 tenente. Vem o 5 de julho 
de 1924, quando esta capital foi abala- 
da por violenta alteração da ordem le. 
gal, na qual ambos se empenharam, 
sem vacilação, na defesa da legalidade 
e dos poderes constituidos, tendo o 
então tenente Djalma destacada atua- 
ção. Terminada a luta nesta capital, 
a unidade a que pertenciam (o 2.O Ba- 
talhão de Infantaria, como já ficou 
dito) embarcava para os sertões do 
sudoeste do Paraná, onde permane- 
ceu por quase um ano em campanha, 

nesse novo teatro de operações. Ir. 
manados em ideais comuns e destinos 
semelhantes, vieram a ser promovidos 
a 1.O tenente em novembro de 1924 e 
a capitão em julho de 1925, em ambos 
os casos no mesmo dia. Com a forma- 
ção da Coluna Miguel Costa-Prestes, 
vieram a se encontrar nos sertões de 
Güiás e Mato Grosso, nos anos de 1926 
e 27, combatendo o bom combate na 
defesa da legalidade. Vem 1930 e no- 
vamente lutam juntos, na frente de 
Itararé, até a queda do regime consti- 
tucional vigente no País. Mil novecen- 
tos e trinta representou um mundo 
caido, segundo o orador, sobretudo 
para São Paulo. Tratado como presa 
de guerra e terra conquistada, chega- 
mos à epopéia de 1932. Nela, como 
sempre, Djalma Ribeiro dos Santos 
esteve do nosso lado, na defesa da 
volta ao regime constitucional. Foi um 
dos heróis do Tunel, setor onde atuou. 
Em todas essas lutas, soube ele hon- 
rar e dignificar a carreira que abra- 
çou, merecendo o nosso respeito e ad- 
miração. Encerrando, o orador profe- 
riu vibrantes palavras de defesa da 
lei e da ordem para a preservação dos 
interesses gerais da sociedade e a 
grandeza da Pátria. Antes de encerrar 
a sessão, o sr. Presidente em exercí- 
cio, convidou a todos para a sessão 
cultural do dia dois de março, ZES 17 
horas, quando pronunciará uma pales- 
tra o consócio Célio Debes, intitulada 
"Ferrovias de São Paulo: do privilé- 
gio ao desapreço ". Nada mais haven- 
do a tratar, o sr. Presidente em exer- 
cício, Cel. Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, deu por encerrada a sessão 
e, para constar, eu, Roberto Machado 
Carvalho, 2.0 secretário, redigi a pre- 
sente Ata que, após lida, discutida e 
aprovada, vai assinada pelo Presiden- 
te, 1.O e 2.O Secretários. 

ATA DA SESSAO CULTURAL 
DE 2 DE MRRÇO DE 1988 

Aos dois dias do mês de março de 
mil novecentos e oitenta e oito, as 17 
horas, no auditório do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, à 
Rua Benjamin Constant, 158, 1.O andar, 
capital, sob a presidência do acadêmi- 
co Lycurgo de Castro Santos Filho, 
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realizou-se a sessão cultural do mês. depois, Central do Brasil e uma fer- 
A mesa, além do Sr. presidente, to- rovia em Pernambuco, destacando a 
maram assento o 2.O secretário Rober- importancia da integraçáo nacional 
to Machado Carvalho, o 1.O orador ofi- através das ferrovias. Em seguida, 
cial Duilio Crispim Farina e, como con- abordou a construção da Santos-Jun- 
vidado, o Dr. José Roberto Souza Dias, diaí, com capitais e administração in- 
presidente da Comissão do 1.O Simpó- gleses, o desinsteresse inglês pelo pro- 
Si0 Nacional de Transporte Ferroviá- longamento da ferrovia até Campinas, 
rio, História e Urbanização. Compare- e a atuação de Joaquim Saldanha Ma- 
ceram os seguintes consócios: Lycur- rinho, o trigésimo quarto presidente 
go de Castro Santos Filho, Roberto da Província de São Paulo que, com 
Machado Carvalho, Renato Báez, Dui- a ajuda de capitalistas-fazendeiros do 
li0 C. Farina, Reginaldo Moreira de café, construiu a primeira grande em- 
Miranda, Heliodoro T. da Rocha Mar- presa com capitais nacionais, a Com- 
ques, Isaac Grimberg, José Claudino panhia Paulista de Estradas de Ferro, 
da Nóbrega, Moisés Gicovate, J. Perei- ligando Jundiaí a Campinas, inaugu- 
ra, José da Veiga Oliveira, Arruda Dan- rada em 11 de agosto de mil oitocen- 
tas, Ruy Calazans, Desidério Alfredo tos e setenta e dois; tratou depois, 
Fontana, Tsunezo Sato, Ruy Rebello dos prolongamentos dessa estrada, al- 
Pinho, Celio Débes. cançando Americana, Limeira até Rio 

Dando início aos trabalhos, foi Claro, em 1876. O orador tratou ainda 
dada a palavra à Sra. Mitsuko Kawai das origens de outras estradas de fer- 
para ofertar ao sodalicio o livro de ro como a Mogeana, Ituana, Bragan- 
contos "A Amiguinha do soln, de au- tina, Sorocabana, até fins da Segunda 
toria da premiada escritora Lia Cam- Grande Guerrai quando desaparece 
pos Ferreira, filha do ilustre bene- ram as estradas particulares para dar 
mérito desta Casa e ex-presidente Dr. lugar a Rede Ferroviária Nacional, de- 
Ernesto de Souza Campos. O consó- pois. FEPASA da evolução do uso de 
cio Isaac Grínberg fez entrega Bi- combustíveis para as locomotivas, des- 
blioteca "Afonso de Taunay" de uma de o carvão e a lenha, salientando a 
reprodução da Carta da Declaração do importância do trabalho de Navarro 
Independência dos Estados Unidos. O de Andrade com a criação do Horto 
consócio Roberto Machado Carvalho, Florestal de Rio Claro, o diesel e a 
solicitou o registro em Ata de um voto eletricidade. Por último, descreveu O 
de congratulações com o consórcio processo de desgaste de nossas fer- 
Moisés Gicovate, pela passagem de rovias, aos poucos, substituidas pelas 
sua data natalícia, dia 6 de março; rodovias, a campanha contra as fer- 
ainda com a palavra e a pedido do Sr. rovias, com a extinção de ramais e 
presidente, justificou o pequeno atra. trechos de troncos, considerados de  
so do início da sessão pelo aguarao ficitários e a necessidade de um me- 
da presença de alguns participantes lhor aproveitamento do material fer. 
do 1.0 Simpósio Nacional de Fer. roviário, considerando as ferrovias, 
rovias, o qual, dando apoio a aquela como meio de transporte e via de 
sessão, havia anunciado seu início transporte. Fez ainda um apelo no 
para as 18 horas. O Sr. presidente, sentido da preservação dos Arquivos 
convidou o consócio Célio Debes para que guardam documentos sobre as 
pronunciar sua anunciada conferên- ferrovias e da conservação do mate 
cia sob o título "Ferrovias de São ria1 ferroviário. O orador recebeu os 
Paulo: do privilégio ao desamparo". aplausos do plenário e seu trabalho 
O orador fez uma longa exposição foi solicitado para publicação na Re- 
sobre o transporte ferroviário, desde vista do sodalicio. A seguir, foi dada 
suas origens na Inglaterra até os an- a palavra ao Dr. José Roberto de Sou. 
tecedentes da construção da primeira za Dias que falou sobre os objetivos 
ferrovia no Brasil, a Mauá, em 1854, do 1.O Simpósio Nacional de Traris- 
seguida de uma ferrovia na Bahia, em porte Ferroviário, História e Urbaniza- 
1862, ligando Salvador as margens do ção que será realizado nos próximos 
São Francisco; falou ainda sobre a dias oito, nove, dez e onze de setem- 
antiga Estrada de Ferro D. Pedro 11, bro no Centro de Convenções Rebw- 
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ças, nesta capital. Antes de encerrar, 
o Sr. presidente Lycurgo de Castro 
Santos Filho declarou que o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo 
está dando apoio a organização do ci- 
tado Simpósio, através de uma Comis- 
são formada pelos consócios: Celio 
Débes, Cel. Reginaldo Moreira de Mi- 
randa, Mário Savelli e Roberto Macha- 
do Carvalho. Nada mais havendo a 
tratar, a sessão foi encerrada e, para 
constar, eu, Roberto Machado Carva- 
lho, lavrei a presente Ata que, após 
lida, discutida e aprovada, vai as- 
sinada pelo presidente, primeiro e se- 
gundo secretários. 

ATA DA SESSAO 
DE 16 DE MARÇO DE 1988 

Aos dezesseis dias do mês de março 
de mil novecentos e oitenta e oito, rea. 
lizou-se no auditório do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, à 
Rua Benjamin Constant n.O 158, 1.O 
andar, capitaí, a sessão administrativa 
do mês, sob a presidência do acadê- 
mico Lycurgo de Castro Santos Filho. 
Tomaram assento à mesa, além do Sr. 
presidente, o 2P secretário Roberto 
Machado Carvalho, o 1.O orador ofi- 
cial Duilio Crispim Farina e o con- 
vidado, jornalista Wladimir Araujo, 
Editor do jornal D.O. Leitura, suple- 
mento cultural da Imprensa Oficial 
do Estado. Compareceram os consó- 
cios Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Roberto M. Carvalho, Duilio C. Farina, 
J. Pereira, Moisés Gicovate, Desidério 
Alfredo Fontana, Antonio Arruda Dan- 
tas, Henrique L. Alves, Renato Baéz, 
Reginaldo Moreira de Miranda, Rudolf 
Robert Hiner, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, Isaac Grimberg, Fer- 
nando Whitaker da Cunha e Adérito 
Calado. 

Dando inicio aos trabalhos, o Sr. 
presidente convidou o consócio Rober- 
to Machado Carvalho para proferir 
palavras de saudação ao jornalista vi- 
sitante. Foi então, destacado o papel 
daquele órgão cultural no panorama 
de nossa imprensa, a qual, vem dimi- 
nuindo espaço destinado aos assuntos 
culturais; o orador lembrou ainda a 
.valorização dada pelo D.O. Leitura 
aos temas e problemas relacionados a 

cultura brasileira, fato raro nesse se 
tor da imprensa, que, frequentemente 
prefere assuntos e traduções estran- 
geiras. Agradecendo a homenagem, o 
jornalista Wladimir Araujo falou so- 
bre o exemplar do D.O. Leitura refe- 
rente ao mês de janeiro último, dedi. 
cado ao Centenário da Abolição, quan- 
do diversos trabalhos 'de sócios do 
Instituto foram publicados e outros, 
serão no decorrer do corrente ano e 
sobre sua disposição em prosseguir 
na linha editorial daquele suplemento 
cultural. Por último, solicitou colabo- 
ração dos senhores sócios no sentido 
de propor nomes ilustres de São Pau- 
lo, menos conhecidos 'do grande públi- 
co, para a publicação no D.O. Leitura, 
de suas biografias. O Sr. presidente 
entregou ao visitante, um exemplar da 
Revista n.0 80, do sodalício. Prosse- 
guindo, usaram da palavra os consó- 
cios: Cel. Reginaldo Moreira de Miran- 
da para comunicaão a fundação da As- 
sociação dos Amigos da Fortaleza de 
Barra Grande, cuja diretoria é cons- 
tituida por sócios do Instituto: presi- 
dente - Walter Pinheiro Guerra, dire- 
tor cultural - Duilio Crispim Farina e 
diretor do patrim6nio - Cel. Regidal- 
do Moreira de Miranda. Disse ainda o 
orador que no último dia 5 realizou-se 
uma reunião no gabinete do General 
Orlando Morgado, quando foram tra- 
tados assuntos relacionados com a 
restauração daquele monumento, sa- 
lientando a parte financeira, o proble- 
ma jurídico da utilização da área onde 
está situado o Forte; J. Pereira para 
ler uma comunicação sobre o lança- 
mento do livro "Crimes, criminosos e 
criminalidade em S. Paulo (1870-1950) " 
de autoria do Dr. Guido Fonseca e so- 
licitou o registro em Ata de um voto 
de júbilo, dando conhecimento ao dis- 
tinto escritor; Desidério Alfredo Fon- 
tana, lembrou a propósito de nomes 
de destaque na vida da cidade, os ba- 
rões de Itapetininga, Joaquim José da 
Silva Santos e de Tatui, Francisco de 
Paula Paes de Barros, recordando pas- 
sagem histórica dos terrenos e resi- 
dências daqueles varões, por ocasião 
da abertura da Rua Formosa e da 
construção do Viaduto do Chá; Duílio 
Crispim Farina para agradecer a in- 
clusão de seu nome na direção da As- 
sociação dos Amigos da Fortaleza de 
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Barra Grande, lembrando suas raizes 
nas origens do Guarujá, pois, seu av6 
Bartolomeu Crispim foi um dos fun- 
dadores daquela estância, em mil oi- 
tocentos e noventa e oito, ao lado de 
Elias Pacheco Jordão; Fernando Whita- 
ker Tavares da Cunha para cumpri- 
mentar os oradores que o precederam 
por suas oportunas intervenções e, no 
referente, à comunicação do consócio 
J. Pereira, lembrar personalidades 
como Amoroso Neto, Raimundo de Me 
nezes e outros que também se dedica- 
ram às pesquisas e estudos da patolo- 
gia médica e social, editando obras de 
grande valor para o conhecimento da 
história policial; salientou ainda a do- 
cumentação existente no Arquivo da 
Policia de São Paulo, à espera de no- 
vos pesquisadores. Nada mais haven- 
do a tratar, o sr. presidente deu por 
encerrada a sessão e, para constar, eu 
Roberto Machado Carvalho. 2.O secre- 
tário lavrei a presente Ata que, após 
lida, discutida e aprovada vai assina- 
da pelo sr. presidente, 1P e 2.O secre 
tarios. 

ATA DA SESSAO CULTURAL 
REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 1988 

Aos seis dias do mês de abril de 
mil novecentos e oitenta e oito, rea- 
lizou-se no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
Rua Benjamin Constant, 158, 1P andar, 
sob a presidência do acadêmico Lycur- 
go 'de Castro Santos Filho, a sessão 
cultural do mês, tendo ao lado, o 2.0 
secretário Roberto Machado Carvalho 
e o 1.0 orador Duilio Crispim Farina. 
Presentes os seguintes consócios: Ly- 
curgo de Castro Santos Filho. Duilio 
C. E'arina, Antonio Roberto Paula Lei- 
te, Mário Savelli, Renato Báez, Regi- 
naldo Moreira de Miranda, Douglas 
Michalany, Isaac Grínberg, Walter 
Fonseca, Francisco Antonio Bianco Jr. 
João Rabello de Aguiar Vallim, José 
da Veiga Oliveira, Antonio de Arruda 
Dantas, Desidério Alfredo Fontana, 
Tsunezo Sato, J. Pereira, José Geraldo 
Evangelista e Roberto Machado Car- 
valho. 

Dando início aos trabalhos, o Sr. 
presidente congratulou-se com o con- 

sócio Douglas Michalany pela sua elei- 
ção e posse no cargo de presidente do 
PEN CENTRE de São Paulo e sr. Jair 
Ribeiro da Silva, pela sua posse na 
Academia Cristã de Letras. O consócio 
J. Pereira pediu a palavra para ofer- 
tar à Biblioteca "Afonso de Taunay", 
um exemplar da Revista História & 
Energia, número 4, setembro de 1987, 
edição da Eletropaulo, Departamento 
de Patrimônio Histórico e inteiramen- 
te dedicada ao título: "A Light e a Re- 
volução de 24", com excelentes texto, 
fotos e mapas. Prosseguindo, o 2.0 se- 
cretário leu a Ata da sessão de 2 de 
março. Aprovada. Em seguida, o sr. 
presidente comunicou que a sessão 
constaria de duas palestras, com tem- 
po de vinte minutos cada. Inicialmen- 
te ocupou a tribuna, o consórcio Ro- 
berto Machado Carvalho para falar 
sobre "Os quilombolas e o processo 
abolicionista em Itu". O orador. após 
tratar do problema escravo como ine 
rente ao tipo de colonização implan- 
tada em áreas do latifúndio e mono- 
cultura, analisou o caso especffico de 
São Paulo, onde foram mais freqüen- 
tes os atritos e tensões provocados 
pela rudeza do trabalho e maus tra- 
tos, dando, como conseqüência, uma 
série de resistências negras, com a 
formação de quilombos em torno de 
vilas e cidades, particularizando o 
caso de Itu a partir dos anos de 1870, 
disse o orador, novos fatores levaram 
ao abrandamento das relações senho- 
res e escravos, especialmente a pene 
tração de idéias liberais, da imigra- 
ção, do maior número de alforrias e 
da propaganda abolicionista, citando 
diversas noticias publicadas no jornal 
"Imtxensa Ytuana". Por último tra- 
tou -da questão da integração do ne- 
ero na sociedade brasileira. realcando 
Õ papel da Educação e dó ~rabalho.  
A seguir, o consócio Douglas Michala- 
ny proferiu palestra sobre "Impres- 
sões de viagem ao Marrocos francês". 
Inicialmente tratou da viagem aérea 
de São Paulo a Casa Blanca e a boa 
impressão que lhe causou o aspecto 
moderno da cidade; falou de outras 
cidades, como Marrackech, Rabat e 
Medina, onde predominam os' costu- 
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mes islámicos e o sistema da monar- ATA DA SESSAO ADMINISTRATIVA 
quia constitucional parlamentarista; 
abordou ainda a proibição de bebidas 
alcoólicas, o uso de tatuagens, o do- 
mínio da língua francesa, alimentação, 
a boa educação popular, o respeito ao 
Rei Hassan 11, as estradas, ladeadas 
pelas oliveiras, as terras cultivadas e 
as pastagens, as ruas arborizadas com 
laranjeiras. Ambos os oradores rece- 
beram os aplausos do plenário. O con- 
sócio Cel. Reginaldo Moreira de Mi- 
randa pediu a palavra para elogiar a 
palestra sobre o Marrocos, lembrando 
que o sodalício é também Geográfico 
e os temas sobre Geografia do Brasil 
e Geral devem ser tratados nas ses- 
sões. A seguir, o Cel. Reginaldo pro- 
pôs que o Instituto encaminhasse um 
ofício de congratulações ao General de 
Exército Oswaldo Muniz Oliva, paulis- 
ta, natural de Santos, por ter sido re- 
centemente promovido àauele posto. 
atualmente 6 mais elevadÔ da hierár- 
quia do Exército brasileiro em tempo 
de paz. A proposta foi aprovada por 
unanimidade; lembrou ainda que, no 
século atual, outros santistas atingi- 
ram altos postos no Exército, entre 
eles os Marechais José Maria Pego 
Júnior, João José da Luz e Claudio da 
Rocha Lima. Antes de encerrar a se% 
são. o sr. presidente comunicou que 
os consócios Odilon da Custa Manso e 
Moacir França, após as cirurgias que 
sofreram, estão passando bem, fazen- 
do votos, em nome do Instituto, de 
pleno restabelecimento de suas saú- 
des; lembrou ainda que o número oi- 
tenta e um da Revista, estará à dispo- 
sição dos senhores consócios, a par- 
tir do dia 8 de abril; a edição refe- 
re-se ao ano de mil novecentos e oi- 
tenta e seis, estando já em preparo a 
matéria para o número oitenta e dois, 
correspondente ao ano de mil nove- 
centos e oitenta e sete. Nada mais ha- 
vendo a tratar, o sr. presidente Ly- 
curgo de Castro Santos Filho encerrou 
a sessão e, para constar, eu, Roberto 
Machado Carvalho, 2 P  secretário, la- 
vrei a presente Ata que, após lida, dis- 
cutida e aprovada, vai assinada pelo 
presidente, 1.O e 2.0 secretários. 

DE 20 DE ABRIL DE 1988 

Aos vinte dias do mês de abril de 
mil novecentos e oitenta e oito, reali- 
zou-se as 17 horas no auditório do 
Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, Rua ~enjamin-  Constant, 
158. 1.O andar. a sessão administrati- - - - . . . . 

va d o  mês, presidi8da acadêmico 
Lycurgo de Castro Santos Filho, tendo 
ao lado, o 2.O secretário Roberto Ma- 
chado Carvalho e o orador oficial Dui- 
lio Crispim Farina e com a presença 
dos seguintes consócios: Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Duilio Crispim 
Farina, Douglas Michalany, Renato 
Báez, José da Veiga Oliveira, Rui Ca- 
lazans de Araújo, Délio Freire dos 
Santos, Tsunezo Sato, Antonio Rober- 
to de Paula Leite, J. Pereira e Roberto 
Machado Carvalho. 

Dando início aos trabalhos, o 2.O se- 
cretário procedeu a leitura das Atas 
das sessões de dezesseis de março e 
seis de abril, sendo ambas aprovadas. 
A seguir, apresentou o Expediente da 
Secretaria, mencionando as doações 
para a biblioteca e ofícios recebidos 
e expedidos. Em seguida, o 1.O tesou- 
reiro Douglas Michalany apresentou a 
posição financeira do Instituto em 
março 'de oitenta e oito, tratando das 
aplicações em poupança e open no 
Banco Itaú, aplicações e conta corren- 
te no Banco Itamarati, corresponden- 
do a um total geral de setecentos e 
oitenta mil. quatrocentos e oito cru- 
zados e vinte e três centavos e rela- 
tando a receita e despesa do mês de 
março, com um superávit de trinta e 
dois mil, duzentos e trinta e três cru- 
zados e noventa e dois centavos. O 
balancete encontra-se na Secretaria, à 
disposição dos interessados. Disse ain- 
da o sr. tesoureiro que o Banco Ita- 
marati está interessado no investi- 
mento de recursos para fins culturais, 
através da Lei n.0 7.505 de 2 de julho 
de mil novecentos e oitenta e seis, 
mais conhecida como Lei Sarney; por 
último, comunicou que o sadalício 
enviou carta à direção do Banco Ita- 
marati sobre a decisão aprovada pela 
Diretoria de não aceitar qualquer al- 
teração que descaracterize a entrada 
e o corredor de entrada do edificio- 
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sede. O consócio Duilio Crispim Fari- 
na pediu a palavra para solicitar um 
voto de congratulaçóes com a presi- 
dência e a secretaria do Instituto pe- 
lo lançamento da Revista número 81; 
também, ao tesoureiro, pelo magnífico 
trabalho que vem realizando; em se- 
guida, o consócio Duilio, após falar 
sobre antiquários e o gosto pelas co- 
leções de louças, herança de seus as- 
cendentes, encaminhou proposta no 
sentido de ser instalado, numa das 
dependências do sodalício, uma estan- 
te-exposição permanente 'de louças e 
outras peças que lembram a memória 
de uma época e seus personagens; pa- 
ra iniciar a coleção, fazia naquele ins- 
tante, a doação de uma preciosa pe- 
ça, isto é, um prato com a efígie do 
ex-presidente Washington Luís Perei- 
ra de Souza e sugeria que a estante 
exposição fosse dado o nome do Dr. 
Lycurgo de Castro Santos Filho, pela 
sua magnífica gestão na presidência 
do Instituto. Tanto a proposta, como 
a sugestão do nome, foram aprovadas 
por unanimidade, seguida de uma sal- 
va de palmas. Ainda o consócio Dui- 
lio Crispim Farina recordou passa- 
gens sobre como conheceu Washing- 
ton Luís, ainda menino, no recreio das 
Astúrias, Guarujá, que o ilustre patrí- 
cio costumava frequentar. Dando pros- 
seguimento, o consócio Roberto   acha- 
do Carvalho. comunicou a realizacão, 
em agosto próximo, da Semana deFs- 
tudos "Cultura Caipira ". promoção do 
Instituto e da Academia Cristã de Le- 
tras, lembrando que o prazo para 
inscrições das Comunicações encerra- 
se em trinta e um de maio. O consó- 
cio Duilio Crispim Farina pediu um 
aparte para falar sobre seu interesse 
pela cultura caiçara do litoral paulis- 
ta, considerando que a mesma pode 
ser inserida na cultura caipira. Em 
seguida, foi dada a palavra ao consó- 
cio Ruy Rebelo Pinho que ofereceu 
Biblioteca "Afonso de Taunay, o li- 
vro "História do Direito Penal Brasi- 
leiro", período colonial, de sua auto- 
ria e justificou suas ausências das ses- 
sões, lembrando que completou vinte 
e cinco anos como sócio, pois, seu in- 
gresso é de mil novecentos e sessenta 
e três, tendo como patrono, o Prof. 
Antônio de Queiroz Filho; no momen- 
to, aposentado como Procurador da 

Justiça, terá maior disponibilidade 
para comparecer; disse, por último, a 
propósito da cultura caipira que a co- 
nheceu bem quando trabalhou em 
Santa Isabel. O consócio José da Vei. 
ga Oliveira discorreu sobre aspectos 
da Revolução Francesa, lembrando 
que no próximo ano, será comemo- 
rado em muitos países, o bicentenário 
daquele célebre fato histórico, suge- 
rindo que o Instituto organize um pro- 
grama de comemorações. O Sr. presi- 
dente comunicou que o sodalício pro- 
videnciará sobre a efeméride. O con- 
sócio Delio Freire dos Santos, lem- 
brou que foi amigo e colega de advo- 
cacia do consócio Ruy Rebelo Pinho, 
em Santa Isabel. O consócio Roberto 
Machado Carvalho, solicitou o regis. 
tro de um voto de congratulações com 
o consócio Douglas Michalany pela 
sua façanha esportiva, ao conquistar, 
no Rio de Janeiro, entre os dias 15 
e 18 de abril, o título de campeão de 
sua faixa etária do Campeonato Bra- 
sileiro Masters de natação; referiu-se 
ainda as homenagens que as entida- 
des culturais de São Paulo estão pres- 
tando ao venerando escritor Menotti 
De1 Picchia, pela passagem de seus 
noventa e seis anos de idade. O sr. 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho comunicou a reunião do Centro 
de Estudos Históricos - CEHIS, dia 
27 de abril e a sessão cultural do dia 
4 de maio, comemorativa do Centená- 
rio da Abolição. Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. presidente, encerrou a 
sessão e, para constar, eu Roberto 
Machado Carvalho, lavrei a presente 
Ata que, após lida, discutida e apro- 
vada, vai assinada pelo presidente, 
primeiro e segundo secretários. 

ATA DA SESSAO CULTURAL 
DE 4 DE MAIO DE 1988 

Aos quatro dias do mes de maio 
de mil novecentos e oitenta e oito, rea- 
lizou-se, as 17 horas, no auditório do 
Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 
158, 1.0 andar, sob a presidência do 
acadêmico Lycurgo de Castro Santos 
Filho, tendo ao lado, o 2.O secretário, 
Roberto Machado Carvalho e O 1 P  
orador, Duilio Crispim Farina, a se.+ 
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são cultural do mês. Compareceram 
os seguintes consócios: Lycurgo C. 
Santos F.O, Roberto M. Carvalho, An- 
tônio Roberto de Paula Leite, Regi- 
naldo Moreira de Miranda, Pe. Hélio 
Abranches Viotti, Renato Báez, Helio- 
doro Tenório da Rocha Marques, Fran- 
cisco Antônio Bianco Jr., M~isés Gico- 
vate, Augusto Benedito Galvão Triguei- 
nho, J. Pereira, Desidério Alfredo Fon- 
tana, Adérito Calado, Walter Fonseca, 
Rui Calazans de Araujo, José da irei- 
ga Oliveira, Antônio Arruda Dantas, 
Douglas Michalany e Duílio Crispim 
Farina. 

Dando início aos trabalhos, o sr. 
presidente convidou o consócio Rober- 
to Machado Carvalho para proferir 
uma palestra sobre o Centenário da 
Abolição. O orador abordou os prin- 
cipais aspectos da evolução do pro- 
cesso abolicionista: detendo-se mais 
na resistência negra, com a formação 
de quilombos e da campanha aboli- 
cionista através da imprensa, tribu- 
na e ação, citando passagens do tra- 
balho dos grandes abolicionistas, co- 
mo Luiz Gama e Antônio Bento; lem- 
brou ainda a importância da Educa- 
ção no processo de convivência da et- 
nia negra no seio da sociedade brasi- 
leira. O consócio Augusto Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho pediu a pa- 
lavra para solicitar a adesão do Insti- 
tuto a uma sugestão apresentada pelo 
consócio ex-deputado Israel Dias No- 
vaes, no sentido de solicitar aos se- 
nhores constituintes, ora reunidos em 
Brasília, que estabeleçam o dia 9 de 
julho próximo, para a promulgação da 
nova Constituição, numa homenagem 
h grande efeméride paulista. O consó- 
cio J. Pereira, tratando do assunto, 
ponderou que, possivelmente, a nova 
Carta não estará pronta até aquela da- 
t a  e que os Capítulos até agora apro- 
vados não refletem os verdadeiros an- 
seios da população, o que não se coa- 
duna com os ideais do 9 de julho. 
Além disso, acrescentou, estaremos su- 
jeitos a oposição de outros Estados 
quanto a escolha daquela data, o que 
seria desprimoroso a memória daque- 
les que lutaram na Revolução de 32. 
O consócio Desidério Alfredo Fontana, 
sobre o mesmo assunto, também con- 
siderou que a Constituinte não con- 
cluirá seus trabalhos até o 9 de ju- 
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lho. O consócio Antônio Roberto de 
Paula Leite endossou as palavras dos 
consócios J. Pereira e Desidério e pro- 
p6s o adiamento da discussão daque- 
la proposta. O Sr. presidente Lycurgo 
de Castro Santos Filho, considerou 
que a idéia não deveria ser aprova. 
cta, justificando que a futura Consti- 
tuição não é aquela que o País espera 
e que a maioria dos constituintes, 
pertencentes aos Estados do Norte e 
Nordeste, não iria concordar com a 
indicação do dia 9 de julho e que é 
preciso preservar o nome do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. 
Colocada em votação, a proposta foi 
recusada pela maioria dos consócios. 
Em seguida, o sr. presidente comuni- 
cou a doação de livros para a Biblio- 
teca "Afonso de Taunay": do consócio 
J. Pereira, a obra de Walter Spalding, 
"História da Revolução Farroupilha", 
editada pela Petroquímica Triunfo 
S/A e da sra. Maria Luiza Figueira 
de Melo, a obra "Fazendas-solares da 
região cafeeira do Brasil Imperial ", 
da Editora Nova Fronteira; lembrou 
ainda, que o mostruário de louças 
brazonadas e outras peças da nobreza 
brasileira, será inaugurada em breve, 
na sala da presidência. O consócio 
Duílio Crispim Farina pediu a pala. 
vra para lembrar que na sessão ante- 
rior, o plenário aprovou sua proposta 
de organização no Instituto, de uma 
estante para abrigar ciméli~s de nos- 
sa tradição e memória, que receberá 
o nome do Dr. Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, numa homenagem ao Sr. 
presidente; na ocasião, entregou para 
início da coleção, uma peça de louça de 
valor histórico, com a efígie de Wa- 
shington Luis; para aquela sessão, dis- 
se o orador, faço doação de uma va- 
liosa peça histórica, com a marca da 
Casa Limoges, França e que perten- 
ceu a Evaristo Ferreira da Veiga, no- 
tável liberal e polemista. Em seguida, 
destacou aspectos da palestra sobre 
o Centenário da Abolição, relatando o 
importante papel da Maçonaria e das 
confrarias universitárias, onde ponti- 
ficam alguns paladinos da liberdade, 
como Líbero Badaró, Júlio Frank, Iná- 
cio Bertoldi e Luiz Gama. O consócio 
J. Pereira, sobre a citada palestra. 
destacou que, de todas as conferên- 
cias que ouviu sobre o tema, foi a 
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seiscentos mil cruzados, sendo que, a 
metade, isto é, trezentos mil, para ser 
aplicado na reforma e restauração de 
toda a fachada do edifício-sede e 0s 
outros trezentos mil cruzados para ser 
aplicado na restauração de móveis 
pertencentes ao patrimônio do sodalí- 
cio, aproveitando neste caso dos be- 
nefícios da Lei 7.505 de 2 de julho de 
mil novecentos e oitenta e seis, mais 
conhecida como Lei Sarney; em rela- 
ção a quantia para a reforma e res- 
tauração da fachada do prédio, ela é 
insuficiente, tendo o Banco Itamarati 
a-sumido compromisso de complemen- 
tá-la. O balancete apresentado pela te- 
souraria foi aprovado e encontra-se na 
Secretaria à disposição de eventual 
consulta dos interessados. O consócio 
Desidério Alfredo Fontana congratu- 
lou-se com a diretoria pela equ&bra- 
da posição financeira do Instituto, con- 
siderando que o trabalho reaiizado 
nesse setor corresponde a administra- 
ção de uma empresa, o que não é fá- 
cil nesta época de dificuldades finan- 
ceiras; disse, por último, que a tesou- 
raria deve fazer o possível para não 
movimentar a conta da poupança, 
pois, ela é uma garantia de atualiza- 
ção dos recursos conforme a inflação. 
O consócio J. Pereira apresentou por 
escrito uma Comunicação intitulada 
"O melancólico centenário ", deixando 
o voto pessoal de protesto contra "a 
atitude de grupos radicais que trans- 
formaram as comemorações do cen- 
tenário da Lei Aurea, num pretexto pa- 
ra um absurdo, injustificável e conde- 
nável repúdio ao que eles classificam 
de farsa histórica da libertação dos 
escravos"; lembrou ainda o -orador, 
aue a manifestacão contra a Princesa 
Isabel é uma prova da "indigência 
contra um dos atos mais nobres de 
nossa História. . . ", considerando que 
os grupos que assim agem, estão de- 
turpando a verdade histórica, tentando 
com isso, atingir objetivos político- 
ideológicos, alimentados por uma es- 
pécie de racismo inverso; concluiu o 
orador dizendo que "o que deveria 
ser uma festa para assinalar o cente- 
nário da Abolição foi transfigurado, 
deploravelmente, num festival melan- 
cólico de pronunciamentos racistas e 
de ressentimentos que se pode com- 
preender, mas qtie se. nãa pode' admi- 
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tir seja utilizado para fins político- 
ideológicos racistas". Ainda no tempo 
reservado à palavra livre, o consócio 
Roberto Machado Carvalho, justificou, 
por motivo de intervenção cirúrgica, 
as ausências do nobre consócio e em& 
rito edxcador Prof. Antônio d'dvila, já 
cm fase de restabelecimento da saúde; 
pediu ainda a atenção do sodalício pa- 
ra os graves atentados que edifícios 
históricos de nossas cidades estão so- 
frendo, enquanto as autoridades lo- 
cais ficam impotentes para impedí- 
los, por comodismo ou por conivência 
com O jogo de grandes interesses fi- 
nanceiros, citando o caso recente de 
Sorocaba, com a derrubada de um pré- 
dio de taipa construido em mil sete- 
centos e oitenta, embargado tardia- 
mente pela Justiça local, através de 
uma ação cautelar; lembrou por últi- 
mo, o antigo cargo de delegado nos 
municípios, do Conselho Estadual do 
Patrimônio, órgão da Secretaria da 
Cultura, lamentando sua extinção e so- 
licitando os ofícios do Instituto, no 
sentido de, através de seu representan- 
te naquele órgão público, solicitar o 
retorno cio referido cargo de delegado, 
cujo trabalho é relevante e de grande 
importáncia nos cuidados da preser- 
vação de monumentos históricos e ar. 
tísticos. O consócio Desidério Alfredo 
Fontana elogiou o magnífico trabalho 
de pezquisa e levantamento de dados, 
feito pelo consócio Délio Freire dos 
Santos, com o objetivo de restauração 
de túrnulos de ilustres personalidades, 
situados em nossos principais cemité- 
rios, destacando o da Consolação; con- 
gratulou-se ainda com o consócio Jos6 
da Veiga Oliveira pelo seu belo pro- 
nunciamento junto ao túmulo de An- 
tônio Bento no cemitério da Consola- 
cão, em solenidade realizada, no dia 
12 de maio, comemorativa do cente- 
nário da Abolição. O consócio José da 
Veiga Oliveira agradecendo a lembran- 
ça daquela homenagem, elogiou o dis- 
curso pronunciado pelo consócio De- 
sidgrio, usando expressões que refle- 
tem a verdade histórica e a erudição 
do orador, naquela mesma data, junto 
ao jazigo de Luis Gama, falando em 
nome do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo; citou ainda a parti- 
cipação artística de representantes da 
 munidade de negra, naquele evento. O 
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consócio Antônio de Arruda Dantas 
recomendou o filme "Eternamente Pa- 
gú" em exibição nos cinemas da Ca- 
pital, tratando-se de um longa-metra- 
gem dirigido por Norma Bengell e que 
reflete a obra de Patrícia Rehdler Gal- 
vão, mais conhecida como Pagú, a qual, 
durante um período de nossa história 
contemporânea, exerceu múltiplas ati- 
vidades em nossos meios artísticos, 
bem como na política; a seguir, o ora- 
dor solicitou providências quanto ao 
lastimável estado da estátua do ex-pre- 
sidente do Instituto, Dr. José Pedro 
Leite Cordeiro e que se encontra no 
largo do Arouche, nesta Capital, o que 
poderá ser feito em conjunto com a 
Academia Paulista de Letras. O Sr. pre- 
sidente declarou que desconhecia o ato 
e tomaria as medidas necessárias. O 
cosocio Antônio Roberto de Paula Lei- 
te elogiou o trabalho apresentado na- 
quela sessão pelo consbcio J. Pereira, 
aizendo que os lamentáveis fatos das 
comemorações de cem anos da Abo- 
liçáo devem ser creditado ao baixo ní- 
vel cultural dos manifestantes, lem- 
brando que o Instituto, em setembro 
de oitenta e sete lançou a primeira 
iniciativa das comemoraçÓes, através 
do Simpósio sobre Escravidão e Abo- 
lição. O consócio Duílio Crispim Fari- 
na. em continuação ao seu belo gesto 
de organizar, na sede do sodalício, 
uma estante-exposição de peças raras 
de louças brazonadas, ofertou mais 
urna peça, pertencente ao início do sé. 
culo XX. da época do Prefeito do Rio 
de Janeiro, Pereira Passos e da atua. 
ção do Barão do Rio Branco. no Ita- 
marati, tratando-se de uma saladeira 
de frutas, com as vistas do Palácio 
Monroe e jardins, cristal da Boêmia, 
antigo Império Austro-Húngaro, sim- 
bolizando bem uma expressão do na- 
tivismo. O Sr. presidente Lycurgo de 
Castro Santos Filho agradeceu as 
oportunas e variegadas manifestações 
dos consócios e declarou encerrada a 
sessão, considerando que nada mais 
havia a tratar. Para constar, eu, Ro- 
berto Machado Carvalho, lavrei a pre- 
sente Ata que vai, após lida, discutida 
e aprovada, assinada pelo presidente, 
1.O e 2.O secretários. 

ATA DA SESSAO CULTURAL 
DE 1.O DE JUNHO DE 1988 

Aos um de junho de mil novecentos 
e oitenta e oito realizou-se no auditó- 
rio do Instituto Histórico e Geográfi- 
co de São Paulo, as 18 horas, a sessão 
cultural do mês, sob a presidência do 
acadêmico Lycurgo de Castro Santos 
Filho, tendo ao seu lado o 2.O secretá- 
rio Roberto Machado Carvalho e o 1P 
orador oficial Duílio Crispim Farina. 
Abrindo a sessão, o Sr. presidente 
convidou para fazer parte da mesa o 
acadêmico Odilon Nogueira de Matos, 
da Academia Paulista de Letras e pre- 
sidente da Academia Paulista de His- 
tória e os oradores da sessão, acadê- 
mico Israel Dias Novaes e o consócio 
Cel. Reginaldo Moreira de Miranda. 
Presentes os seguintes consócios: Ly- 
curgo C. Santos Filho, Duílio C. Fari- 
na, Roberto M. Carvalho, Israel Dias 
Novaes, Mário Savelli, Odilon Noguei- 
ra de Matos, Renato Báez, Pe. Hélio 
Abranches Viotti, Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, Augusto Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho, Desidério 
Alfredo Fontana, José da Veiga Olivei- 
ra, Antônio de Arruda Dantas. Moisés 
Gicovate, J. Pereira e Reginaldo Mo- 
reira de Miranda. 

A seguir, o Sr. presidente deu a pa- 
lavra ao consócio Odilon Nogueira de 
Matos, o qual, solicitou um voto de 
pesar pelo passamento do escritor e 
estudioso de nosso patrimonio cultu- 
ral, Paulo Camilher Florençano, nasci- 
do em Taubaté aos dezoito de abril de 
mil novecentos e treze, museólogo, 
antigo diretor do Departamento de 
Cultura da Prefeitura do município de 
São Paulo por ocasião do 1V.O Cente- 
nário de fundação da cidade de São 
Paulo, restauraaor da Casa do Grito e 
da Casa do Bandeirante, criador do 
Museu Histórico de Taubaté, sua ter- 
ra natal, cidade onde residia e fale- 
ceu dia 27 de maio p.p. Seu ingresso 
no Instituto data de 15 de agosto de 
mil novecentos e setenta e nove na ca- 
tegoria de correspondente nacional. 
Em seguida, o Sr. presidente deu a 
palavra ao consócio Israel Dias No- 
vaes para pronunciar uma palestra 
sobre os noventa e seis anos de Me 
notti De1 Picchia. O orador destacou 
os variegados aspectos da existência 



REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO 

e da obra do venerando escritor e aca. 
dêmico que, em vinte de março passa- 
do completou noventa e seis anos de 
idade; natural de Sáo Paulo, disse o 
orador, Menotti participou de inúme- 
ras atividades culturais e políticas da 
hiztória contemporânea do Brasil e 
suas memórias em dois volumes, des- 
de a infância até o ano de mil nove- 
centos e trinta estão aí para provar. 
Além de escritor, poeta e bacharel pe- 
la Faculdade de Direito de São Paulo, 
ofereceu notável colaboração para a 
iniciativa da Semana de Arte Moderna 
em São Paulo; desde cedo, revelou vo- 
cação artística, especialmente para a 
pintura e escultura; muito jovem, es- 
creveu suas primeiras poesias "Poe- 
mas do Vício e da Virtude", 1913 e em 
mil novecentos e dezessete, em Itapi- 
ra, p~blicou seus dois mais famosos 
poemas: "Moisés" e " Juca Mulato ". 
Vin,do para São Paulo, colaborou nos 
jornais "Correio Paulistano ", "Gaze- 
ta" e "Diário da Noite", e com Plinio 
Salgado e Cassiano Ricardo, realizou 
o movimento "Verde-amarelo", publi- 
cando em mil novecentos e vinte e oi- 
to, "República dos Estados Unidos do 
Brasil"; entre suas obras, disse o ora- 
dor, destacam-se outros poemas como 
"Máscaras", "Chuva ,de Pedra" e 
"Deus sem Rosto "; no romance, "Lais ", 
"Salomé", "A Filha do Inca" e "Ka- 
lum"; na novela e conto, "A outra 
perna do Saci" e "Toda Nua"; no gê- 
nero do teatro escreveu "Jesus", tra- 
gédia sacra e "A Fronteira", além 
de volumes de crônicas e ensaios. O 
orador abordou ainda a vida política 
de Paulo Menotti De1 Picchia, como 
deputado federal em várias legislatu- 
ras e diretor do Departamento de Im- 
prensa e Propaganda na época do Es- 
tado Novo; eleito em 1943 para a Aca- 
demia Brasileira de Letras, cadeira n.O 
28, pertence também à Academia Pau- 
lista de Letras, cadeira n.O 40. Por ú1- 
timo, o orador lembrou a participação 
do emérito escritor na Revolução de 
1932 e fez diversas observações para 
explicar os motivos que levaram Me- 
notti a não continuar escrevendo suas 
memórias, interrompidas em mil no- 
vecentos e trinta, destacando o trauma 
que sofreu quando perdeu a esposa 
D.a Antonieta Rudge. Após os aplausos 
do plenário, o sr. presidente deu a pa- 
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lavra ao Cel. Reginaldo Moreira de 
Miranda, para pronunciar palestra in. 
titulada "Origens históricas do Hospi. 
tal do Exército de São Paulo"; o ora- 
dor analisou aspectos históricos da- 
quele estabelecimento hospitalar, con- 
siderado atualmente um dos mais im- 
portantes do Exército; lembrou aspec- 
tos da primeira assistência médica na 
Guarnição de Santos (1680-17521, os 
primeiros hospitais militares na Capi- 
tania de São Paulo (1753-1831), desta- 
cando figuras pioneiras como o cirur- 
gião Francisco Alvares Machado e Ves- 
concelos, Mariano José do Amaral, 
Joáo Álvares Fragoso e Justiniano de 
Me10 Franco; tratou ainda dos antigos 
hospitais regimentais e enfermarias 
militares em São Paulo, período de 
1832 a 1919, salientando que a partir 
de 1894 o Exército ocupou em caráter 
permanente, o Quartel de Santana, 
antiga sede de fazenda, confiscada aos 
jesuites no século dezoito; por último, 
sugeriu o orador, que seja dado o n o  
me do Licenciando Francisco Louren- 
ço a uma dependência do Hospital Ge- 
ral de São Paulo, em homenagem a 
"memória daquele que é considerado 
o primeiro médico militar a prestar 
serviços" naquele hospital e citou as 
fontes de consultas de seu trabalho: 
documentos do Arquivo Histórico do 
Exército e outros órgãos e obras de 
renomados historiadores que se dedi- 
caram ao assunto, como Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Duílio Crispim 
Farina, Laima Masgravis, Aureliano 
Pinto de Moura, Afonso de Taunay, Er- 
nesto de Souza Campos e outros. O 
orador recebeu calorosos aplausos do 
plenário pela sua brilhante e erudita 
palestra. Dando prosseguimento, o sr. 
presidente deu a palavra livre. O con- 
sócio Duílio Crispim Farina fez um 
breve necrológio de duas notáveis per- 
sonalidades médicas recém-falecidas: 
Alipio Correa Neto, mineiro, radicado 
em São Paulo, onde introduziu na Fa- 
culdade de Medicina novos métodos 
de pesqui'sa e aplicação no campo da 
cirurgia; disse o orador, que Correa 
Neto fundou escola médica, deixando 
muitos discípulos que honram a me- 
dicina brasileira; exerceu funções ad- 
ministrativas como Reitor da Univer- 
sidade de São Paulo e Secretaria de 
Educação do Estado e deixou eruditas 
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obras como a biografia de seu mestre 
da cirurgia Prof. João Alves Lima, a 
doença do Aleijadinho e sobre remi- 
niscências de sua participação na 2.a 
Grande Guerra. Antônio Carlos Pache- 
co e Silva, eminente médico da Psi- 
quiatria, humanista, escritor, mestre 
da Casa de Arnaldo, acadêmico e só. 
cio honorário do Instituto desde 1936, 
isto é, há 52 anos; salientou que o 
ilustre extinto foi colega de seu pai 
na Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, tendo passado a infância em 
Pari's na casa de seu tio, o embaixa- 
dor Gabriel Piza, que também abrigou 
o pintor Domingos Toledo Piza; desta- 
cou ainda a vasta obra científica e 
humanística de Pacheco e Silva, a in- 
fluência francesa em sua sólida cultu- 
ra e a participação na Constituição 
de 1934, quando defendeu o direito de 
todos à saúde. Antes de encerrar, o 
confrade Duilio Crispim Farina solici- 
tou que aqueles votos de pesar fossem 
comunicados ao sr.  Prof. Fábio Gobbi, 
diretor da Faculdade .de Medicina da 
Universidade de São Paulo e as respec- 
tivas famílias. Em seguida, o sr. presi- 
dente solicitou a todos que observas- 
sem um minuto de silêncio em home- 
nagem as memórias de Paulo Floren- 
çano, Alípio Correa Neto e AntBnio 
Carlos Pacheco e Silva. Dando pros- 
seguimento, o consócio J. Pereira cum- 
primentou o consócio Israel Dias No- 
vaes pela sua palestra sobre Menotti 
De1 Picchia e lembrou que, em 1971 
como jornalista do Diário de S. Paulo, 
recebeu um cartão do ilustre escritor 
homenageado, a propósito de um arti- 
go que escreveu sob a inspiração do 
poema "Deus sem Rosto"; em segui- 
da, elogiou a iniciativa do consócio 
Duílio Crispim Farina da criação, no 
sodalício, da louçoteca "Lycurgo de 
Castro Santos Filho", sugerindo que 
se organizasse também uma fonoteca, 
reunindo peças fonográficas de signi- 
ficação histórica; o orador apresentou 
uma comunicação por escrito, nesse 
sentido, lembrando que futuramente 
pode-se criar uma videofonoteca, reu- 
nindo gravações de som e imagem de 
importância histórica; a seguir, caso 
a iniciativa fosse aprovada, prometeu 
doar algumas peças de sua coleção, 
como gravações das vozes de persona- 
lidades políticas nacionais e interna- 

cionais, de obras de compositores e 
interpretações de cantores, registra- 
das em discos de 78 rotações das dé- 
cadas de vinte e trinta ou em Lps já 
esgotados no mercado, verdadeiras re- 
líquias de nossa fonografia; disse ain- 
da que, a sua colaboração serão jun- 
tadas as de outros cooperadores da 
fcnoteca. Sob aplausos dos consócios, 
a proposta foi aprovada, devendo o 
consócio J. Pereira apresentar maiores 
detalhes de sua oportuna iniciativa na 
próxima reunião do Centro de Estudos 
Históricos, CEHIS. O consócio Desi- 
dério Alfredo Fontana elogiou a pales- 
tra sobre Menotti De1 Picchia, pedindo 
vênia ao distinto orador para relem- 
brar a verdadeira origem da Semana 
de vinte e dois, interrogando quem foi 
o autor da idéia? Disse que durante 
um longo período foi atribuída ao pin- 
tor Di Cavalcanti, isto é, até a publi- 
cação do livro de Paulo Mendes Cam- 
pos, "De Anita ao Museu", onde escla- 
rece que a iniciativa foi de D.8 Mari- 
nete da Silva Prado que, em almoço 
oferecida por Paulo, perguntou porque 
não fazer como na França, uma Se- 
mana Modernista, tendo a imediata 
concordância de Di Cavalcanti que 
retrucou, isso mesmo, vamos fazer 
uma Semana de loucuras. Nada mais 
havendo a tratar, o sr. presdiente Ly- 
curgo de Castro Santos Filho encer- 
rou a sessão e, para constar, eu, Ro- 
berto Machado Carvalho, lavrei a pre- 
sente Ata que, após lida, discutida 
e aprovada, vai assinada pelo presiden- 
te, 1.O e 2.O secretários. 

ATA DA SESSAO ADMINISTRATIVA 
DE 15 DE JUNHO DE 1988 

Aos quinze dias do mês de junho de 
mil novecentos e oitenta e oito, reali- 
zou-se no auditório do Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, à Rua 
Benjamin Constant, 158, 1.O andar, a 
sessão administrativa do mês, sob a 
presidência do acadêmico Dr. Lycurgo 
de Castro Santos Filho, tendo ao lado, 
G 2.O secret8rio Roberto Machado Car- 
valho e o 1P orador Duílio Crlspim 
Farina; a convite do Sr. presidente, 
tomou assento à mesa, o acadêmico 
Israel Dias Novaes, presidente da Aca- 
demia Paulista de Jornalismo. Compa- 
receram os seguintes consócios: Ly- 
curgo Castro Santos Filho, Duílio Cris- 
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pim Farina, Israel Dias Novaes, Rober- 
to Machado Carvalho, Mário Mazzuia, 
Renato Báez, Heliodoro T. R. Mar- 
ques, Raul de Andrada e Silva, João 
Rabello de Aguiar Vallim, Hermes 
Vieira, Desidério Alfredo Fontana, J. 
Pereira, Rui Calazans de Araújo, Tsu- 
nezo Sato, Paul Donovan Kigar, Mário 
Savelli, Délio Freire dos Santos e 
Francisco Antônio Bianco Jr. 

Dando início aos trabalhos, o 2.0 se- 
cretário procedeu a leitura da Ata da 
sessão de 18 de maio. Aprovada. A 
seguir, o sr. presidente comunicou a 
grata presença dos distintos consócios 
Hermes Pio Vieira, cujo ingresso no 
sodalício data de sete de fevereiro de 
mil novecentos e trinta e três, decor- 
ri,dos cinqüenta e cinco anos e Mário 
Mazzuia, sócio residente em Jundiaí; 
agradecendo a presença de ambos, o 
sr. presidente fez votos para que com- 
pareçam & sessões. Dando prossegui- 
mento, foi concedida a palavra ao 
consócio João Rabello de Aguiar Val- 
lim para falar sobre o centenário de 
falecimento, ocorrido a 4 de junho de 
mil oitocentos e oitenta e oito, de 
João José da Silva Carráo, mais conhe- 
cido como Conselheiro Carrão, profes- 
sor, jornalista, advogado e poiítico, 
tendo sido Senador do Império, Miiis- 
tro da Fazenda e Governador das Pro- 
víncias do Pará e de São Paulo. O 
consócio Rui Calazans de Araújo lem- 
brou a passagem dos oitenta anos de 
fundação do Automóvel Clube de São 
Paulo, tradicional e atuante institui- 
ção, fundada pelo Conselheiro Ant& 
nio Prado que, de mil novecentos a 
mil novecentos e onze foi Prefeito da 
São Paulo e convidou a todos para 
as festividades do dia vinte e sete de 
junho nas dependências da Hípica 
Paulista; disse que a entidade teve 
origem na velha Confeitaria Castelões 
com o encontro de algumas das mais 
prestigiosas personalidades da época. 
O consócio Duíiio Crispim Farina con- 
gratulou-se com o consócio Calazans 
pelas oportunas palavras sobre o Au. 
tomóvel Clube e, em seguida, ofertou 
mais uma peça de sua coleção para 
a louçoteca recém-criada no Instituto 
e que tem como patrono o presidente 
Lycurgo de Castro Santos Filho; a ci- 
tada peça, disse o orador, veio do ex- 
terior para as comemorações do ses. 
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quicentenário da independência em 
mil novecentos e setenta e dois, tendo 
como fundo a reprodução do famoso 
quadro de Pedro Américo, "Indepen- 
dência ou Morte" e trazendo as efí- 
gies de D. Pedro I e do General Emílio 
Garrastazu Médici que, na ocasião, era 
presidente da República. Dando pros- 
seguimento, o sr. presidente convidou 
o ilustre consócio José da Veiga Oli- 
veira para pronunciar uma palestra 
sobre o bicentenário da morte do com- 
positor alemão Carl Philipp Emanuel 
Bach. O orador, com fluência e eru- 
diçáo, discorreu sobre a vida e obra 
do notável músico, nascido em Wei- 
mar, a 8 de março de mil setecentos 
e quatorze; explicou a precocidade da 
vocação musical de Carl Philipp, que 
teve como primeiro mestre o próprio 
pai, Johann Sebastiam Bach, a excep- 
cional figura da música clássica; foi 
em Berlim, disse o orador, que se fez 
notar as extraordinárias qualidades de 
cravista e improvisador, tendo como 
músico, servido por vinte e oito anos 
a corte do rei Frederico 11; suas nu- 
merosas composições eram interpre- 
tadas, com freqüência em todos os 
centros musicais da Alemanha e c g  
mo autêntica obra-prima da história 
da música, publicou o "Ensaio sobre 
a verdadeira arte de tocar os instru- 
mentos de teclado"; ao finalizar sua 
brilhante exposição, José da Veiga 
Oiiveira salientou que Carl Philipp 
Emanuel Bach deixou uma obra mu- 
sical que constitui um importante tra- 
ço de união entre as estruturas do 
Barroco tardio e o novo estilo clássico 
que ia surgindo e frizou a imperiosa 
necessidade da maior divulgação da 
obra musical do compositor alemão, 
cujos méritos o tornaram célebre, 
falecido aos setenta e quatro anos, 
a quartoze de dezembro de mil sete- 
centos e oitenta e oito. O orador re- 
cebeu calorosa salva de palmas. A se- 
guir, o consócio Roberto Machado Car- 
valho fez uma breve saudação, em no- 
me do Instituto, a laboriosa colhia 
japonesa pela passagem dos oitenta 
anos da chegada dos primeiros imi- 
grantes nipanicos ao Brasil, desem- 
barcando setecentos e oitenta e uma 
pessoas do navio Kasato Mani que 
atracou nq porto de Santos; para 
simbolizar a homenagem do sodalí. 
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cio, solicitou uma salva de palmas 
ao distinto consócio Tsunezo Sato, 
digno representante da cultura mpo. 
brasileira em nosso Instituto. O con- 
sócio Duílio Crispim Farina convidou 
a todos para as homenagens às me- 
mórias ,dos saudosos médicos e hu- 
manistas, doutores Alípio Correa Ne 
to e Antônio Carlos Pacheco e Silva, 
que a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, fará realizar dia 17 de junho 
as dez horas, quando serão inaugu- 
radas duas Escolas Municipais com 
os nomes daqueles ilustres brasilei- 
ros, devendo falar no ato, sobre suas 
vidas e obras. Nada mais havendo a 
tratar, o sr. presidente Lycurgo de 
Castro Santos Filho, encerrou a ses- 
são e, para constar, eu, Roberto Ma- 
chado Carvalho, 2.O secretário, lavrei 
a presente Ata que, após lida, discu- 
tida e aprovada, vai assinada pelo 
presidente, primeiro e segundo secre- 
tários. 

ATA DA SESSAO DE 6 DE JULHO 
DE 1988 

i 
Aos seis dias do mês de julho de mil 

novecentos e oitenta e oito, realizou-se 
no auditório do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, sob a presi- 
dência do acadêmico Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, a sessão cultural do 
mês. A mesa, além do sr. presidente, 
tomaram assento o segundo secretá- 
rio Roberto Machado Carvalho, o pri- 
meiro orador Duílio Crispim Farina, o 
Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, primeiro Vice-presidente do so- 
dalício e Diretor do Conselho ,da So- 
ciedade Veteranos de 32, MMDC,Ten.- 
Cel. Antônio Fernandes, Vice-Presiden- 
te no exercício da presidência da So- 
ciedade Veteranos de 32 - MMDC, sr. 
José Leandro de Barros Pimentel, 
quarto secretário do sodalício e re- 
presentando o Clube Piratininga, sr. 
Severino dos Santos, representando o 
Instituto Genealógico Brasileiro. Pre- 
sentes os seguintes consócios: Lycur- 
go de Castro Santos Filho, Roberto 
Machado Carvalho, Duílio Crispim Fa- 
rina, Moisés Gicovate, Tsuneso Sato, 
J.  Pereira, José da Veiga Oliveira, An- 
tônio de Arruda Dantas, Ricardo Ro- 
man Blanco, Rosalvo Florentino de 
Souza, João Rabello de Aguiar Vallim, 

Paul Donovan Kigar, Célio Debes, Fer- 
nando Whitacker da Cunha, Isaac Grin- 
berg, Héliodoro Tenório da Rocha 
Marques, José Leandro de Barros Pi- 
mentel, Antônio Roberto de Paula Lei- 
te, Hélio Damante, Adérito Calado, Má- 
rio Saveili, Rui Calazans de Araújo, 
Douglas Michalany, Desidério Alfredo 
Fontana, Olga Pantaleão e Hernani Do- 
nato. 

Dando início aos trabalhos, o sr. pre- 
sidente comunicou ao plenário que 
aquela sessão cultural seria dedicada 
a comemoraçáo da grande data paulis- 
ta da Revolução de 1932, o 9 de julho, 
como parte da Semana Constituciona- 
lista, promovida pela Sociedade Ve- 
teranos de 32 - MMDC e oficializada 
pelo governo do Estado, conforme Lei 
número 6.026, de 4 de janeiro do cor- 
rente ano. Inicialmente, o Sr. presiden- 
te deu a palavra a alguns sócios para 
pequenas comunicações: José Leandro 
de Barros Pimentel fez entrega de do- 
cumentos-recibos do Jornal do Co- 
mércio, alusivos ao movimento de 32; 
Isaac Grinberg fez oferta de reprodu- 
ções de documentos sobre a história 
cios Estadas Unidos, onde esteve re- 
centemente, o primeiro número de um 
jornal norte-americano sobre a inde- 
pendência de 1776, a Declaração da 
Independência, a Constituição dos Es- 
tados Unidos e uma carta de Lincoln; 
Rui Calazans de Araújo congratulou-se 
com o sr. presidente pela sua presença 
na solenidades de aniversário do Au- 
tomóvel Clube e Duílio Crispim Fari- 
na para oferecer, como vem fazendo 
em sessões anteriores, uma valiosa pe. 
ça, xícara e pires de porcelana com o 
registro do brazão de São Paulo; o sr. 
presidente comunicou a doação feita 
pelo consócio desembargador Fernan- 
do Whitacker da Cunha, residente no 
Rio de Janeiro, de dois discos. repro- 
duzindo as vozes do Barão do Rio 
Branco e Washington Luís, para a fo- 
noteca do Instituto, recentemente cria- 
da. Em seguida, o sr. presidente con- 
vidou o sargento Elias dos Santos 
Oliveira, corneteiro do MMDC de 32, 
para executar o "Alvorada ". Dando 
prosseguimento, o sr. presidente con- 
vidou o consócio Douglas Michalany 
para pronunciar a primeira palestra 
da sessão, intitulada "A Revolução 
Paulista de 32". O orador, assinalou 
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inicialmente que, 32 foi a passagem 
mais alta do civismo brasileiro e fez O 
hsitórico dos antecedentes da Revolu- 
cão, desde a propagação das idéias li- 
berais no Império, até os movimentos 
revolucionários tenentistas de 1922, 24, 
a Marcha da Coluna Prestes e o mo- 
mento decisivo da Revolução de 1930, 
cujo desvirtuamento de suas finalida- 
des conduziu a reação de S. Paulo em 
32; lembrou ainda, as campanhas pos- 
teriores da Marcha da Família em 
I964 e da Campanha das diretas-já a 
partir de 1984; a seguir, discorreu so- 
bre os principais eventos da História 
do Brasil, desde a República Velha, 
destacando os governos Campos Sales, 
Rodrigues Alves, Afonso Pena, Artur 
Bernardes e Washington Luís, cuja ca- 
racterística era a chamada política dos 
governadores, com o revezamento São 
Paulo-Minas, dentro dos quadros do 
Partido Republicano. O objetivo da 
Revolução de 30, disse o orador, era 
justamente interromper e mudar os 
quadros daquela política, procurando 
estabelecer uma democracia baseada 
em princípios éticos. Após o movi- 
mento, entretanto, o governo do sr. 
Getúlio Vargas tornou-se centralizador, 
sustentado pela ação dos tenentes, 
através do Clube 3 de Outubro e da 
begião Revolucionária. esta em São 
Paulo; Os políticos paulistas, dos Par- 
tidos Democrático e Re~ublicano uni- 
ram-se então para combater a situa- 
ção, propondo para São Paulo um go- 
verno civil e paulista e uma nova 
Constituição para o Brasil. Daí veio 
a Revolução de 32; embora derrotada 
pelas armas, foi vitoriosa pelo ideal, 
isto é, a promulgação da Constituição 
de 34. O orador abordou ainda os even- 
tos posteriores, isto é, o golpe do Es- 
tado Novo em 10 de novembro de 
1937, a queda de Getúlio em 45, a 
Constituição de 46 e o movimento de 
64; por último, lembrou as personali- 
dades paulistas que foram exiladas, a 
inspiração do poeta Guilherme de Al- 
meida ao escrever belos versos sobre 
a Revolução, declamando diversas poe- 
sias, como Passo do Soldado, Nossa 
Bandeira e A Santificada. O orador 
Douglas Michalany encerrou sua bri- 
ihante palestra fazendo profissão de f6 
e esperança nos destinos do Paíms. Em 
seguida, foi executada Missão Cumpri- 

da, pelo corneteiro sargento Elias dos 
Santos Oliveira. O Sr. presidente anun- 
ciou a segunda palestra comemorati- 
va, pelo consócio Roberto Machado 
Carvalho e intitulada "O Instituto His- 
tórico e a Revoluão de 32". Inicial- 
mente o orador tratou da participação 
de entidades profissionais, sociais, cí- 
vicas e culturais do Estado nos pre- 
parativos e durante a Revolução; des- 
tacou o papel do Instituto Histórico 
que em suas sessões estava atento aos 
acontecimentos, tendo à frente o no- 
tável presidente Dr. José Torres de Oli- 
veira; citou os nomes dos sócios que 
compareceram hs sessões naqueles 
dias de 32, os quais, ao lado dos as- 
suntos culturais, preocupavam-se com 
os rumos dos acontecimentos; lem- 
brou o relacionamento do sodalício 
com as autoridades estadual e federal 
e citou alguns nomes de sócios que se 
projetaram, com seus serviços, na re- 
taguarda ou nas frentes de combate; 
por último, enalteceu as realizações do 
MMDC, entidade que vem promoven- 
do, todos os anos, as comemoraçóes 
de 32 e o Instituto não poderia deixar 
de participar; finalizou dizendo que 
"nosso quadro associativo está bem 
ciente da importância de uma nova 
Constituição para o País, isenta de ví- 
cios e disparates que a amesquinham, 
mas pródiga em oferecer, aos brasilei- 
ros, dias mais felizes, purificados das 
nódoas da politicalha e da corrupção, 
para que possamos, realmente, respei- 
tar a Carta Magna, símbolo de uma 
nação forte e bem constituída". Apbs 
os aplausos do auditório, o Sr. presi- 
dente deu a palavra ao Ten. Cel. An- 
tônio Fernandes que, em nome da So- 
ciedade Veteranos de 32, agradeceu a 
magnífica colaboração do sodalício às 
comemoraõçes do 9 de julho. Em se- 
guida, o corneteiro sargento Elias exe- 
cutou Silêncio. Antes de encerrar a 
sessão, o sr. presidente anunciou a 
presença da historiadora Olga Panta- 
leão, da Universidade de São Paulo e 
da Universidade Estadual "Júlio de 
Mesquita Filho", da Prof. Laura Chaui, 
DD. presidente da Liga do Professora- 
do Católico e do acadêmico Hernâni 
Donato, da Academia Paulista de Le- 
tras. Nada mais havendo a tratar, o 
presidente acadêmico Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho agradeceu a presença 
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de todos e deu por encerrada a sessão; 
para constar, eu, Roberto Machado 
Carvalho, 2.O secretário, redigi a pre- 
sente Ata, que após lida, discutida e 
aprovada, vai assinada pelo sr. presi- 
ciente, 1.O e 2P secretários. 

ATA DA SESSAO DE 20 DE JULHO 
DE 1988 

Aos vinte dias do mês de julho de 
mil novecentos e oitenta e oito, no au- 
ditório do InstXuto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, Rua Benjamin 
Constant, 158, 1.O andar, a 17 horas, 
realizou-se a sessão administrativa do 
mès, sob a presidência do acadêmico 
Lycurgo de Castro Santos Filho, tendo 
ao lado, o consócio Duílio Crispirn 
Farina, primeiro orador oficial e, co- 
mo convidado para exercer as funções 
de segunda secretário ad-hoc, o consló. 
cio Moisés Gicovate. Inicialmente, foi 
justificado, por motivo de viagem, a 
ausência do segundo secretário Rober- 
to Machado Carvalho. Compareceram 
os seguintes consócios: Lycurgo de 
Castro Santos Filho, José Benedito Sil- 
veira Peixoto, Hermes Pio Vieira, Ru- 
dolf Robert Hinner. Duílio Crispim 
Farina, J. Pereira, ~ o u g l a s  Michalky, 
Desidério Alfredo Fontana. Rui Cala- 
zans de Araújo, José da veiga Olivei- 
ra, Antônio de Arruda Dantas, Augus- 
to Benedito Galváo Bueno Trigueiri- 
nho e Moisés Gicovate. 

Dando início aos trabalhos, foi dada 
a palavra ao consócio Augusto Benedi- 
to Galvão Bueno Triguerinho que co- 
mentou a recente comemoração de 
uma das datas maiores de São Paulo, 
a Revolução Constitucionalista de mil 
novecentós e trinta e dois, ressaltanda 
a atuação cívica e de notável defensor 
da ~ e i  do ilustre Cel. Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques. O consócio 
José Benedito Silveira Peixoto abor- 
dou o mesmo assunto, destacando al- 
guns relevantes aspectos do histórico 
movimento paulista e, após a leitura 
de um artigo do acadêmico-poeta Pau- 
lo Bomfim, sob o título "Um século 
da bandeira de São Paulo", publicado 
no jornal O Estado de São Paulo de 
16 de julho do corrente ano, pág. 13, 
solicitou sua transcrição em Ata, o 
que foi aprovado pelo plenário. 
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UM SÉCULO DA BANDEIRA 
DE SAO PAULO 

PAULO BOMFIM 

"Há um século, em 16 de julho de 
1888, o primeiro número do semans- 
rio O Rebate divulgou a nova Bandei- 
ra Republicana idealizada pelo escri- 
tor Júlio Ribeiro e desenhada por seu 
cunhado Amador Bueno do Arnaral. 
A bandeira de listras pretas e brancas 
chegou a ser hasteada no palácio do 
governo provincial no dia da Procla- 
mação (da República. A bandeira das 
13 listras foi sacralizada pela Revolu- 
ção Constitucionalista de 32 e eterni- 
zada por Guilherme de Almeida em 
seu poema "Nozsa Bandeira": "Ban- 
deira da minha terra / Bandeira das 
13 listras / São 13 lanças de guerra / 
cercando o chão dos paulistas". 

Quando em conseqüência da Carta 
Constitucional de 1937, que extinguia 
todos os símbolos regionais, a Bandei- 
ra Paulista foi queimada pela ditadu- 
ra, Guilherme de Almeida escreveu en- 
tão outro poema inesquecível, "A Sa& 
tificada". 

Em 1947, com a promulgação da no- 
va Carta estadual, a 9 de julho, cria- 
ramdse condições para que a 3 de se 
tembro de 1948 fosse promulgada pela 
governador do Estado a Lei nP  145, 
que instituiu a bandeira e o brasão 
do Estado de São Paulo, conforme se 
verifica em seu artigo primeiro: "A 
Bandeira do Estado de São Paulo é a 
tradicional de uso popular e constb 
grada na Revolução ~onstitucionalista 
de 32. cuia descricão na terminolonia 
heráldica- é a seguinte: Campo bÜri- 
lado de 13 peças de sable e de prata, 
um cantão destro de góles com um cir- 
culo de prata figurado na silhueta geo- 
gráfica do Brasil, de blau e acompp 
nhada de quatro estrelas de ouro acan- 
tonadas ". 

Um século depois o pavilhão que r e  
cebeu o batismo das mãos do autor 
da vida do padre Belchior de Pontes, 
e o crisma nas trincheiras de 32 dra- 
peja no coração de todos os paulis 
tas. Mais que um símbolo é uma h e  
ráldica de religiosidade, é vocação de 
nossas glórias e invocação de nossos 
heróis. 

De julho a julho, de Júlio Ribeiro 
a 9 de julho, a Bandeira Paulista pas- 
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sa de geração em geração, com os so- 
nhos e os ideais da gente bandeirante. 

O poema "Nossa Bandeira" de Gui- 
lherme de Almeida deveria ser mugi- 
cado e transformado em Hino de São 
Paulo. Estaríamos assim homenagean- 
do a bandeira e nosso maior poeta". 

O consócio Hermes Vieira comentou 
passagens de sua obra "Princesa Isa- 
bel", uma das dezesseis de sua autoria, 
lembrando que dia 9 de julho marca 
a passagem de nascimento da Prince- 
sa, ano de mil oitocentos e quarenta 
e três e lamentou os recentes aconte- 
cimentos envolvendo a honrada memó- 
ria da ilustre "Redentora", a pretexto 
das comemorações do centenário da 
Abolição, propondo um voto de vene- 
ração à participação da Princesa Isa- 
bel no processo que culminou com a 
assinatura da Lei Aurea. O consócio 
Desidério Alfredo Fontana, comunicou 
que representou o sodalício nos fune- 
rais do comendador Paulo Romano e 
fez breve elogio das qualidades morais 
e intelectuais do saudoso confrade, 
destacando sua constante presença 
em nossas sessões e seu espírito de 
benemerência, realçando a doação que 
fez ao Instituto, do piano que se en- 
contra no salão nobre. O consócio J. 
Pereira apresentou um trabalho sobre 
"A cultura caipira", abordando o con- 
ceito da ex~ressáo. mormente a defi- 
nição de caGira e as características de 
sua cultura e importância no contexto 
da história cultural de São Paulo; por 
último, parabenizou o Instituto pela 
feliz iniciativa da realização de uma 
Semana dedicada a Cultura Caipira, 
período de 22 a 26 de agosto próximo, 
destacando algumas das exposições 
constantes do programa, consideran- 
do que o sodalício cumpre com seu 
dever cultural e executa uma idéia 
lançada pelo saudoso presidente Dr. 
José Pedro Leite Cordeiro. A seguir, 
o sr. tesoureiro Douglas Michalany 
apresentou o relatório da Tesouraria, 
mês de junho, seguido de alguns co. 
mentários do consócio Desidério Al. 
fredo Fontana. O trabalho da tesou- 
raria recebeu, como das vezes ante 
riores, aplausos do plenário. O Sr. pre. 
sidente Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho comunicou a inauguração do r e  
trato do consócio Rui Calazans de 

Araújo numa das dependências do Au- 
tomóvel Clube, na qualidade de seu 
ex-presidente. O consócio Duílio Cris- 
pim Farina, dando seqüência ao seu fi- 
dalgo gesto de enriquecer o patrimô- 
nio da louçoteca do sodalício, fez a 
doação de três preciosas peças, a sa- 
ber; uma louça com a efígie de Nossa 
Senhora da Piedade, outra decorada 
com o Colégio Santa Cruz de S. Paulo, 
comemorativa do cinquentenário de 
fundação e uma terceira, sobre o tri- 
g6:imo-sexto Congresso Eucarístico; 
lembrou ainda o retorno da edição 
do Suplemento Cultural, órgão da As- 
sociação Paulista de "Medicina e His. 
tória", e que substituiu as publicações 
anteriores, isto é, "Medicina e Histó- 
ria", encarte do "Jornal Médico Pau- 
lista ", depois " Jornal da Associaçáa 
Paulista de Medicina" com seu Suple- 
mento de História e de Cultura e, em 
seguida, o Suplemento Cultural da Re- 
vista da Associação Paulista de Medi- 
cina, de 1980-84 e, finalmente, com al- 
gumas interrupções, volta do Suple- 
mento Cultural, número 24; na maté- 
ria, a Secretaria destaca o artigo "Crd 
nica de muita saudade", de autoria do 
consócio Duílio Crispim Farina, onde 
registra breves biografias de grandes 
nomes da medicina brasileira, inician- 
do com o Dr. Lorena Guaraciaba, o 
qual, foi sócio titular do Instituto. Na- 
da mais havendo a tratar, o Sr. presi- 
dente Lycurgo de Castro Santos Filho 
deu por encerrada a sessão e, para 
constar, eu, Moisés Gicovate, 2.O se 
cretário ad-hoc, lavrei a presente Ata 
que, após lida, discutida e aprovada, 
vai assinada pelo presidente, primeiro 
e segunda secretários. 

ATA DA SESSAO DE 3 DE AGOSTO 

Aos três dias do mês de agosto de 
mil novecentos e oitenta e oito, às 17 
horas, realizou-se no auditório do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, a sessão cultural do mês, sob 
a presidência do acadêmico Lycurgo 
de Castro Santos Filho, tendo ao seu 
lado, o primeiro secretário Vinicio 
Stein Campos, o segundo secretário 
Roberto Machado Carvalho e o 1.O 

orador Duílio Crispim Farina. Compa- 
receram os seguintes consócios: LY- 
curgo de Castro Santos Filho, Vinício 
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Stein Campos, Duílio Crispim Farina, 
Roberto Machado Carvalho, Douglas 
Michalany, Antônio Roberto de Paula 
Leite, Pe. Hélio Abranches Viotti, He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques, 
I , , ~ I  ue ~i iurada  e Silva, Reginaldo 
Moreira de Miranda, Délio Freire dos 
Santos, José da Veiga Oliveira, Antô- 
nio de Arruda Dantas, Moisés Gico- 
vate, J. Pereira, Mário Savelli, Luís 
Wanderley Torres e Desidério Alfredo 
Fontana. 

Abrindo a sessão, o sr. presidente 
concedeu tempo para breves comuni- 
cações dos consócios: Cel. Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques para so- 
licitar voto de pesar pelo falecimento 
do ilustre jornalista José Vieira de 
Carvalho Mesquita, diretor adminis- 
trativo do jornal "O Estado de São 
Paulo", ocorrido dia 26 de julho, nesta 
Capital; o orador fez um breve ne- 
crológio do extinto, salientando a tra- 
dição de honradez e defesa dos ideais 
democráticos do centenário jornal 
O ESTADO, mantido e dirigido pela 
eminente família Mesquita, lembrando 
o patriarca Júlio de Mesquita, seus fi- 
lhos Júlio de Mesquita Filho e Fran- 
cisco Mesquita e o filho deste, o fale 
cicio José Vieira de Carvalho Mesqui- 
ta; salientou ainda as excelentes rela- 
ções do Instituto Histórico e o grande 
matutino paulista, ambos prestando, 
ao longo do tempo, serviços a S. Paulo 
e ao Brasil. Aprovado. Antônio Rober- 
to de Paula Leite para solicitar voto 
de pesar pelo falecimento na cidade 
de Itu, do professor, escritor, poeta e 
crítico literário Cid Rocha, destacan- 
do suas qualidades de homem probo 
e de notável autodidata. Aprovado. Ro- 
berto Machado Carvalho para cons- 
tar em Ata, a passagem, dia primeiro 
de agosto, do centenário do escritor, 
historiador e evangélico, Reverendo 
Jorge Bertolaso Stella, salientando seus 
inúmeros trabalhos no campo da Glo- 
tologia, Arqueologia, Pré-História e 
História das Religiões; foi membro do 
Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo e da Academia Paulista de 
História. Aprovado. Mário Savelli pa- 
ra comunicar que se encontra hospita- 
lizado, em franca recuperação de uma 
cirurgia, o distinto consócio Cel. Fran- 
cisco Antônio Bianco. Desidério Alfre- 
do Fontana para comunicar o estado 

de saúde do consócio Deserííbargador 
Odilon da Costa Manso, o qual, apds 
sofrer uma delicada cirurgia, encon- 
tra-se em recuperação. A seguir, o Sr. 
presidente convidou o consócio Desi- 
dério Alfredo Fontana para proferir 
sua anunciada palestra sobre os du- 
zentos e cinqüenta anos de nascimen- 
to de Antonio Francisco Lisboa, mun- 
dialmente conhecido como o Aleijadi- 
nho. O orador, com a erudição e bri- 
lho que lhe é peculiar, lembrou, ini- 
cialmente, que o Aleijadinho, mereci- 
damente, é o Patrono das Artes no 
Brasil, decantado em prosa e verso 
como o maior artista e artesão do bar- 
roco em nossa história da Arte; fa- 
zendo uma análise minuciosa da vida 
e das esculturas do Aleijadinho, duran- 
te o século XVIII, nas históricas cida- 
des mineiras da época do ouro, o ora- 
dor agradou a todos, merecendo unâ- 
nimes aplausos do plenário. Em se. 
guida, Desidério Fontana ilustrou sua 
erudita palestra com a projeção de di- 
versos e belos slides dos monumentos 
religiosos esculpidos pelo Aleijadinho, 
bem como, de outros artistas da épo- 
ca, salientando o emérito pintor Ma- 
noel da Costa Ataíde. O orador rece- 
beu novos aplausos e cumprimentos. 
Nada mais havendo a tratar, o sr. pre- 
sidente Lycurgo de Castro Santos F1- 
lho agradeceu ao orador pela sua bri- 
lhante participação naquela sessão 
cultural, a presença de todos e deu 
por encerrada a sessão e, para cons- 
tar, eu, Roberto Machado Carvalho, 
2.O secretário, lavrei a presente Ata 
que, após lida, discutida e aprovada 
vai assinada pelo presidente, primei- 
ro e segundo secretários. 

ATA DA SESSAO DE 17 DE AGOSTO 
DE 1988 

Aos dezessete dias do mês de agosto 
de mil novecentos e oitenta e oito, rea. 
lizou-se, às 17 horas, no auditório do 
Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, a sessão administrativa do 
mês, sob a presidência do acadêmico 
Lvcurgo de Castro Santos Filho; além 
do srypresidente, tomaram assento à 
mesa. o ~rimeiro secretário Vinício 
~ t e i n '  campos, o segundo secret;rio 
Roberto Machado Carvalho e o primei. 
ro orador Duílio Crispim Farina. Com- 
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pareceram 0s seguintes consócios: Ly- trabalho a frente daquele importante 
curgo de Castro Santos Filho, Vinício órgão do sodalício. Em seguida, o sr. 
Stein Campos, Duílio Crispim Farina, presidente convidou o novo sócio Pe. 
Roberto Machado Carvalho, Antônio João Evangelista Martins Terra a pro- 
de Arruda Dantas, Pe. Hélio Abranches ferir seu discurso de posse. Falando 
Viotti, Douglas Michalany, Isaac Grin- de improviso, o nove1 consócio profe. 
berg, Heliodoro Tenório da Rocha riu brilhante oração, lembrando pas. 
Marques, Mário Savelli, Moisés Gico- sagens de sua vida e seus estudos, 
vate, J. Pereira, Reginaldo Moreira de mormente nos campos da Teologia, 
Miranda, Desidério Alfredo Fontana, Filosofia e Sagrada Escritura. A pro- 
~ u í s  ~ande r l ey  Torres, José da Veiga pósito de suas pesquisas, destacou as 
Oliveira, Antônio Roberto de Paul0 obras que publicou, dedicando mais 
Leite, Pe. Murilo Moutinho e Pe. João tempo na análise do título "A Bíblia 
Evangelista Martins Terra. e a evangelizaçáo do Brasil", quando 

Abrindo a sessão, o 2.0 secretário salientou OS notáveis trabalhos de ca- 
procedeu a leitura das Atas correçpon- tequese do beato pe. José de Anchieta 
dentes às sessões de vinte de julho e e outros sacerdotes jesuítas, sob o co- 
três de agosto. Aprovadas. Em segui- mando superior do provincial Pe. Ma- 
da fez a leitura do Expediente, abran- noel da Nóbrega. Após receber os 
gendo a correspondência e doação de aplausos do Plenário, 0 cOns6cio Pe. 
livros à Biblioteca "Afonso de Tau- Hélio Abranches Viotti solicitou a pa- 
nay" nos meses de maio, junho, julho lavra Para declarar que 0 Pe. João 
e agosto do corrente ano, declarando Evangelista foi nomeado Pelo Vatica- 
que tanto a relação de livros como no, bispo auxiliar da diocese de Olin- 
as consultas estão à disposição dos in- da e Recife, palavras seguidas de nova 
teressados na Secretaria e Biblioteca. salva de Palmas. A seguir, 0 Primeiro 
Dando prosseguimento, o Sr. presiden- orador Duílio Crispim Farina, com a 
te designou uma Comissão para con- costumeira palavra vibrante e erudita, 
duzir ao plenário, o Revmo.0 Pe. jogo saudou o novel consócio, lembrando 
Evange1ist.a Martins Terra, a fim de que O ilustre recipiendário é natural 
tomar posse como sócio titular do de Jardinópolis, Estado de São Paulo 
sodalício. O nove1 sócio foi recebido e fez SeUS estudos primários e SeCiiii- 
com calorosa salva de palmas. A se- dários nas cidades de Sales Oliveira e 
guir, o sr. presidente convidou o sr. Orlândia, respectivamente; ingressam 
tesoureiro Douglas Michalany a apre- do na Companhia de Jesus fez uma 
sentar o balancete do mês de julho, o brilhante carreira sacerdotal, graduan- 
qual, foi aprovado e se encontra na do-se no Seminário de Nova Friburgo, 
Secretaria para eventuais consultas; Estado do Rio de Janeiro, em latim e 
comunicou que o Instituto contratou p-oqn iicencinndo-se em Filosofia na 
uma funcionária para serviços de lim- Faculdade Anchieta daquela cidade e 
peza. O consócio Desidério Alfredo Teologia na Faculdade de Teologia 
Fontana congratulou-se com a direta- Cristo-Rei em São Leopoldo, Rio Gran- 
ria e, especialmente, com a tesouraria de do Sul; ordenando-se sacerdote no 
pela magnífica gestão das finanças, sa- Rio de Janeiro, fez profissão solene 
lientando o fato das contas de água em Roma, ano de mil novecentos e 
serem pagas pelo inquilino do edifício, sessenta e quatro. Disse ainda o ora- 
isto é, noventa por cento. O sr. presi- dor que O novel consócio é doutor em 
dente comunicou que diante do afas- Teologia e Filosofia pela Universidade 
tamento, por motivo de saúde, do di- Gregoriana, Roma e Sagrada Escritu- 
retor do Museu, Arquivo e Documen- ra pelo Instituto Bíblico de Roma e 
tação, Desembargador Odilon da Cos- pela Universidade de Munster, Alema- 
ta Manso, a diretoria do Instituto, nha, além de outras titulações, bem 
houve por bem, convidar o consócio como, diversas atividades acadêmicas 
Cel. Reginaldo Moreira de Miranda pa- e de magistério; membro de diversas 
ra assumir aquele cargo. O consócio instituições científicas e culturais do 
Cel. Reginaldo pediu a palavra para Brasil e do exterior, o Pe. João Evan- 
agradecer sua escolha e manifestar gelista Martins Terra possue cinco 
sua disposição em realizar um bom dezenas de obras publicadas e inúme 
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ros artigos na Revista de Cultura Bí- 
blica e outras Revistas especializadas, 
destacando seus profundos conheci- 
mentos da Bíblia Sagrada, dos proble- 
mas da Igreja, mormente no terreno 
da catequese e pastoral. Por último, O 
orador Duílio Crispim Farina disse 
que, com a posse do ilustre consócio, 
o Instituto recebia um dos mais e m  
ditos e estimados sacerdotes da Igre- 
ja Católica, Apostólica Romana. Após 
os aplausos do auditório, o RevmP 
Pe. Terra ofereceu ao sodalício diver- 
sas obras de sua autoria. O consócio 
Roberto Machado Carvalho pediu a 
palavra para solicitar o registro de 
votos de pesar pelos falecimentos da 
isócia benfeitora Da. Lúcia de Tomasi, 
dia 27 de maio e Da. Maria de Lour- 
des Guimarães Wiederspahn, dia 10 de 
agosto, esposa do sócio Oscar Wiedem- 
pahn e votos de congratulações com 
o sócio honorário Arcebispo D. Vicen- 
te Marchetti Zioni, pela passagem dos 
oitenta anos de criação do bispado de 
Batucatu, em 7 de junho de mil nove 
centos e oito, cujo atual titular é des- 
de mil novecentos e sessenta e nove. 
aquele ilustre prelado e com a con- 
sócia Sra. Maria Amélia Botelho de 
Souza Aranha por ter recebido da C&. 
mara Municipal de São Paulo, a me- 
dalha Anchieta e o diploma de grati- 
dão da cidade de São Paulo, dia 21 de 
junho. Todas as  propostas foram 
aprovadas. Em seguida, o 2.0 secretá- 
rio leu telegrama enviado ao acadêmi- 
co Jair Ribeiro da Silva, comunican- 
do, em nome do governo do Estado 
de Minas Gerais que o consócio Wan- 
derley Torres foi agraciado com a me- 
dalha Inconfidência, destinada a pre- 
miar aqueles que realizam notáveis 
trabalhos de pesquisas, erudição e di- 
vulgação dos grandes eventos da his- 
tória mineira, caso da obra "Tiraden- 
tes" de autoria do distinto consócio. 
O consócio Cel. Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, propds um voto de 
profundo pesar pelo falecimento do 
sócio emérito Dr. Alberto Prado Gui- 
marães, dia 7 de agosto e isolicitou 
fosse comunicado à família enlutada; 
o orador ressaltou as qualidades mo- 
rais, intelectuais e profissionais do 
ilustre extinto, sua participação na Re- 
volução de trinta e dois, seus trabalhos 
premiados em prol das classes pro- 
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dutoras de café e algodão, os cargos 
que exerceu na Sociedade Rural Bra- 
sileira e União dos Lavradores de 
Algodão, seus escritos em jornais e 
revistas e obras publicadas destacan- 
do, por último, seus estudos e afei- 
ções com a cidade de Marilia. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. presiden- 
te Lycurgo de Castro Santos Filho, en- 
cerrou a sessão e para constar, eu, 
Roberto Machado Carvalho, redigi a 
presente Ata a qual, após lida, discu- 
tida e aprovada, vai assinada pelo pre- 
sidente, primeiro e segundo secretá- 
rios. 

SESSAO CULTURAL DE 14 DE 
SETEMBRO DE 1988 

Aos quartoze dias do mês de setem- 
bro de mil novecentos e oitenta e oi- 
to realizou-se no salão nobre do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, 
1.O andar Bs 17 horas, sob a presidên- 
cia do acadêmico Lycurgo de Castro 
Santos Filho, a sessão cultural do mês. 
Além do Sr. presidente ocuparam as- 
sento a mesa, o primeiro secrethrio 
ad-hoc Moisés Gicovate, o segundo se 
cretário Roberto Machado Carvalho, o 
primeiro orador Duílio Crispim Fari- 
na e a Dra. Nilva Rogick de Mello. 
Compareceram os seguintes consó- 
cios: Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Roberto Machado Carvalho, Moisés 
Gicovate, Duílio Crispim Farina, Nilva 
Rogick de Mello, José Geraldo Evan- 
gelista Sílvio Marone, Odilon Noguei- 
ra de Matos, Paulo Pereira dos Reis. 
Desidério Alfredo Fontana, José da 
Veiga Oliveira, José Bueno de Azevedo 
Filho, Antônio de Arruda Dantas, R e  
ginaldo Moreira de Miranda e J. Pe- 
reira. 

Dando inicio aos trabalhos, o Sr. 
presidente comunicou que o consócio 
Walter Fonseca acha-se enfermo, fa- 
zendo votos, em nome do sodalício, 
para o seu pronto restabelecimento. 
A seguir solicitou a todos a observân- 
cia de um minuto de silêncio em 
face do passamento do ilustre con- 
frade Dr. Alexandre Nelson de Mello 
e convidou o primeiro orador Duilio 
Crispim Farina para fazer um breve 
necrológio do extinto. Em sua ora. 
çáo, o consócio Duilio repassou aspec- 
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tos da brilhante carreira de médico, 
humanista e historiador de Alexandre 
de Meilo, salientando sua passagem 
pela enfermaria do Prof. Celestino 
aourroul na Santa Casa de S. Paulo; 
disse ainda que desde os tempos que 
conheceu o homenageado, passou a 
admirá-lo  ela sua dedicação como clí- 
nico, s a n i h s t a  e seu espírito dotado 
de notável formaçáo humanística, 
além da abnegação e vocação carita- 
tiva, atendendo a todos sem distinção 
e fazendo sempre diagnósticos preci- 
sos; ocupou importantes cargos como 
assessor técnico-administrativo do go- 
verno do Estado, chefe de enfermaria 
da Santa Casa, professor da Cruz Ver- 
melha Brasileira e outros; emérito 
pesquisador debruçou-se em velhos 
alfarrábios para contar a história de 
Piratininga, do Brasil e Geral. Junta- 
mente com sua filha Dra. Nilva Ro- 
gick de Mello publicou inúmeros tra- 
balhos que vieram enriquecer a his- 
toriografia brasileira, especialmente 
sobre o povoamento, formação das 
primeiras famílias e costumes de São 
Paulo antigo. Por último, o orador 
lembrou a frase que costumava citar, 
isto é, "saudade até o fim", para sim- 
bolizar os sentimentos de pesar do 
Instituto pela perda de estimado con- 
sócio. Em seguida, a Dra. Nilva Ro- 
gick de Mello solicitou a palavra pa- 
ra agradecer, em nome da família, 
aquela singela mas tocante homena- 
gem ao seu pai e lembrar sua grande 
tristeza pela perda do "pai, amigo de 
todas as horas e companheiro com 
quem dividia a vida". 

Dando prosseguimento, o segundo 
secretário procedeu a leitura da Ata 
da sessão de dezessete de agosto. 
Aprovada. Na parte do Expediente, leu 
telegrama enviado pelo presidente do 
Instituto de Engenharia, Dr. José RO- 
berto Bernasconi convidando os só- 
cios para o ciclo de debates sobre Re- 
latório Impacto Ambienta1 a realizar- 
se dia 14 de setembro; comunicou a 
realização na cidade de Tietê nos dias 
23 e 24 de setembro da XXIX Semana 
"Cornélio Pires", tendo como patrono, 
o historiador Benedito Pires de Almei- 
da, ilustre sócio correspondente do so- 
dalício; em seguida, leu o Relatório 
da Semana de Estudos "Cultura Cai- 
pira" nos seguintes termos: 
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RELATÓRIO DA SEMtLNA 
DE ESTUDOS CULTURA CAIPIRA 

Sob a promoção do Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo e da 
Academia Cristã de Letras e com o 
apoio da União Brasileira de Escrito- 
res, Museu de Literatura "Mário de 
Andrade" Centro de Estudos Eucli- 
cies da Cunha" e PEN Centre de São 
Paulo realizou-se de 22 a 26 de agosto 
de 1988, período da tarde, no audid- 
rio do Instituto Histórico e Geográfi- 
co de São Paulo, a Rua Benjamin 
Constant, 158, 1.O andar, nesta Capital, 
uma Semana de Estudos, dedicada a 
exposições e debates sobre a CULTU- 
RA CAIPIRA, importante capítulo da 
história cultural de São Paulo. Com 
a presença de um bom público, a Se- 
mana foi aberta no dia 22, pelo sr. 
Acadêmico Dr. Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, presidente do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, ten- 
do ao lado, o sr. Acadêmico Dr. De- 
mócrito de Castro e Silva, Vice-presi- 
dente da Academia Cristã de Letras. 
Dada a palavra ao coordenador geral 
Prof. Roberto Machado Carvalho, foi 
exposto o regulamento e os objetivos 
da Semana, isto é, definir, localizar e 
caracterizar a cultura caipira em São 
Paulo, abrangendo o homem das áreas 
rurais do interior e do litoral, bem 
como os aspectos ida cultura caipira 
ou popular nas obras do pintor Al- 
meida Jr. e das escritores Valdomiro 
Silveira, Amadeu Amaral, Cornélio Pi- 
res, Monteiro Lobato e Rui Barbosa. 
Foi lembrado ainda que, ao lado do 
auditório, estava instalada uma vitri- 
ne-exposição referente ao tema geral. 
Por último, salientou o coordenador 
que, com o Programa amplamente di- 
vulgado através da imprensa falada e 
escrita e por meio de correspondência, 
o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo e a Academia Cristã de Le- 
tras, davam continuidade às suas nor- 
mas estatutárias de estudar e divul- 
gar assuntos culturais, pertinentes h 
História, Geografia, Literatura e ciên- 
cias humanas correlatas. 

Em seguida, foi dada a palavra ao 
primeiro expositor, jornalista e escri- 
tor Hélio Damante que falou sobre "O 
que é cultura caipira?" e. como nas 
demais exposições, seguiram-se os de 
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bates com o plenário. A segunda ses- 
são foi apresentada pelo escritor itua- 
no Jorge Luís Antônio que tratou do 
"Caipira na arte de Almeida Jr.", tens 
do, a seguir, projetado diversos slides 
sobre a obra daquele notável artista 
paulista. Antes de encerrar o primeiro 
dia, o coordenador agradeceu a cola- 
boração dos meios de comunicação 
pela excelente divulgação do evento, 
destacando as ~miscoras de rádio El- 
dorado e Bandeirantes. com diversos 
boletins em seus programas de jorna- 
lismo, o Diário Oficial do Município 
de São Paulo, os jornais O Estado de 
São Paulo, Folha de São Paulo, Diário 
Popular, Jornal de Jundiaí, A Federa- 
ção de Itu, todos transcrevendo o 
Programa na íntegra e com notícias 
chamando a atenção sobre a impor- 
tãncia do evento cultural. 

No dia 23, terça-feira, a primeira 
sessão teve início as 15 horas. Antes 
de dar início aos trabalhos, o coorde- 
nador fez um breve comentário sobre 
a vida e obra do escritor e poeta Me- 
notti De1 Picchia, da Academia Brasi- 
leira de Letras e Academia Paulista 
de Letras, falecido naquele dia; em 
homenagem ao ilustre extinto, foi 
observado um minuto de silêncio. Em 
seguida, a exposição da Profa. Ruth 
Guimarães que falou sobre "O caipi- 
rês e a obra de Valdomiro Silveira", 
seguido da exposição do Dr. Duílio 
Crispim Farina sobre "O caiçara, cai- 
pira do litoral paulista". Na ocasião, 
o distinto expositor ofereceu para a 
vitrine-exposição, uma obra rara inti- 
tulada "Os Caiçaras, costumes praia- 
nos" de J. Baptista Coelho. publicada 
em 1917, em 1.a e única edição. No dia 
24, quarta-feira, realizou-se apenas 
uma sessão. com a palestra do Cel. 
Reginaldo Moreira de Miranda, abor- 
dando o tema: "O caiçara do Vale do 
Ribeira e áreas vizinhas". No dia 25, 
duas sessoes de estudos e debates, a 
partir das 15 horas com a exposição 
do escritor Adelino Brandáo, da Aca- 
demia Jundiaiense de Letras, sobre "O 
caipira na obra de Amadeu Amaral" 
e apresentação de cartazes didáticos 
sobre a evolução da obra do grande 
escritor paulista. Em seguida, a pa- 
lestra do Prof. Roberto Machado Car- 
valho, intitulada "O mundo caipira de 
Cornélio Pires". No dia 26, sexta-feira 

e último da Semana, a primeira ses- 
são foi destinada a projeção de um 
video-cassete de depoimentos de es- 
critores e populares sobre Cornélio 
Pires e cenas referentes ao culto que 
sua terra nata:, a cidade de Tietê, lhe 
dedica, destacando a casa onde nas- 
ceu, localizada no sítio Sapopemba, 
bairro Garcia, a casa na Praça Cor- 
nélio Pires onde viveu os últimos anos 
e a herma na Praça Dr. Elias Garcia. 
O documentário foi coordenado pelo 
jornalista Henrique Novak durante a 
XXVIII Semana "Cornélio Pires", rea- 
lizada no mês de agosto de 1987 e foi 
oferecido para projeção, pelo Museu 
de Literatura "Mário de AndradeM,gra- 
ças a gentileza de sua Diretora Sra. 
Maria Inês Sampaio, a quem agradece- 
mos. Do mesmo Museu, foi apresenta- 
do uma gravação-entrevista feita pelo 
jornalista Murilo Antunes Alves com 
~ o n t e i r o  Lobato, em 1948. A última 
sessão constou da exposição do escri- 
tor Antônio Roberto de Paula Leite 
sobre "Monteiro Lobato, Rui Barbo- 
sa e o Jeca Tatu", seguido, como em 
todas as sessões, de perguntas e de- 
bates. 

Em seguida, o Sr. Coordenador co- 
municou aos presentes, que os certi- 
ficados de freqüência e aproveitamen- 
to serão entregues no próximo dia 14 
de setembro, quarta-feira, durante a 
sessão cultural do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo e que será 
realizada em seu auditório, às 17 ho- 
ras. 

Durante a Semana foi distribuído 
um texto sobre o acervo do Museu do 
Bairro Tenório, localizado em Ubatu- 
ba, sob a direção de Luís Ernesto Ka- 
wal. 

Antes de encerrar este suscinto Re- 
latório desejamos agradecer a todos 
que prestigiaram a Semana CULTURA 
CAIPIRA com suas presenças e parti- 
cipações, o que nos anima a levar avan- 
te outras iniciativas, tendo em vista 
a realização dos objetivos culturais 
das instituições promotoras. 

São Paulo, agosto de 1988. 
Roberto Machado Carvalho 

Coordenador 
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O consócio J. Pereira solicitou um 
voto de saudade pela passagem do cin- 
quentenário de falecimento de Júlio 
Conceição, notável abolicionista e re- 
publicano; como presidente da Câma- 
ra Municipal de Santos foi ativista no 
combate à febre amarela, um dos pri- 
meiros a integrar o Instituto Históri- 
co e Geográfico de São Paulo e o Ins- 
tituto Histórico de Santos e fundador 
do primeiro museu da natureza, com 
a criação do parque indígena do Bo- 
queiráo, na cidade de Santos; destacou 
o orador que Júlio Conceição, com o 
apoio do jornalista Júlio Mesquita, ob- 
teve recursos privados para importar 
do Japão, os libistis, peixinhos que co- 
miam a larva das mosquitos trans- 
missores, o que significava a única so- 
lução na época, fins do século XIX, 
para o combate à febre amarela. A 
seguir, o consócio J. Pereira, orador 
da sessáo, abordou o tema: "Os Povos 
Primitivos nas Terras Brasílicas". Ini- 
cialmente, salientou a presença, antes 
de portugueses e espanhóis, de habi- 
tantes de outras terras, incluindo feni- 
cios, chineses. siberianos, vickings etc., 
com vestígios de vida humana no Nor- 
deste há sete mil e quinhentos anos 
e no Rio Grande do Sul, desde o ano 
quatrocentos e trinta, os quais, estão 
apoiados em teses de arqueólogos; ci- 
tou também diversos vegetais, como 
a batata-doce e o amendoim, cultiva- 
dos em áreas do continente america- 
no em épocas anteriores ao descobri- 
mento; destacou ainda a presença e 
influência nos primitivos habitantes. 
das civilizações-sumerianas, dos c re  
tenses e dos fenícios, estes considera- 
dos os melhores navegadores da an- 
tigüidade. Em relação aos fenícios, fo- 
ram encontrados diversos vestígios no 
Piauí e Maranhão, inscrições gravadas 
em pedras; por último, o orador J. Pe- 
reira fez menção aos atlantes, isto é, 
"à hipótese do povoamento da Améri- 
ca Latina pelos antigos habitantes da 
Atlântida", dos vickings e da existên- 
cia das Amazonas. Finalizando, disse o 
orador que apesar de alguns historia- 
dores mencionarem a prioridade es- 
panhola, "a verdade é que, oficialmen- 
te foram os portugueses que primeiro 

aqui desemharcararn". Após os aplau- 
sos do auditório, o cons&io Duílio 
Crispim Farina ofereceu à louçoteca 
"Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho" 
mais uma peça de sua coleção parti- 
cular, isto é, um pires com o emblema 
oficial do quarto centenário de São 
Paulo e   solicitou um votor de pesar 
pelo falecimento de Raul Joviano do 
Amaral, pertencente h comunidade ne- 
gra, historiador de São Paulo, dedican- 
do grande parte de sua existência à 
Irmandade "N. Sra. do Rosário" dos 
homens pretos de São Paulo, fundada 
em mil setecentos e onze; solicitou 
também, um voto de pesar pelo fa. 
lecimento do notável escritor, ensais- 
ta, poeta e conferencista Paulo Menot- 
ti De1 Picchia, nascido no antigo largo 
do Rosário, atual Praça Antônio Pra- 
do, nesta Capital; grande nome da li- 
teratura paulista e brasileira, perten- 
ceu às mais importantes Academias 
de Letras do País, consagrando-se ain- 
da jovem, com a publicação do famo 
so poema "Juca Mulato" (1917). Após 
enumerar algumas obras de Menotti 
De1 Picchia, o orador Duílio Crispim 
Farina teceu comentários sobre a vida 
pública do extinto, desde suas parti- 
cipações no antigo Partido Republi- 
cano Paulista, amigo de Júlio Prestes, 
secretário do governador Pedro de To- 
ledo e a presença na Câmara dos 
Deputados, proferindo discursos refe- 
rentes à moralizaçáo de nossos cos- 
tumes políticos. Lembrou ainda, o 
magnífico livro que escreveu sobre a 
Revolução Paulista de trinta e dois. 
Antes de encerrar a sessão, o Sr. pre- 
sidente comunicou a presença no ple- 
nário do distinto consócio historiador 
José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, 
que está em fase de restabelecimento 
da saúde. Nada mais havendo a tra- 
tar, o sr. presidente acadêmico Lycur- 
go de Castro Santos Filho agradeceu 
a presença de todos, encerrando a se% 
são e, para constar, eu, Roberto Ma- 
chado Carvalho, segundo secretário 
lavrei a presente Ata que vai, após 
lida, discutida e aprovada, assinada 
pelo presidente, primeiro e segundo 
secretários. 
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ATA DA SESSAO ADMINISTRATIVA 
DE 28 DE SETEMBRO DE 1988 

Aos vinte e oito dias do mês de se- 
tembro de mil novecentos e oitenta e 
oito, realizou-se as 17 horas, no audi- 
tório do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, à Rua Benjamin 
Constant, 158, 1.O andar, a sessão ad- 
ministrativa do mês, sob a presidên- 
cia do Acadêmico Lycurgo de Castro 
Santos Filho, tendo ao lado, o secre- 
tário ad-hoc Moisés Gicovate, o 2P se 
cretário Roberto Machado Carvalho e 
o primeiro orador oficial Duílio Cris- 
pim Farina. Compareceram os seguin- 
tes consócios: Lycurgo de Castro San- 
tos Filho. Duílio Crispim Farina, JosB 
Geraldo Evangelista. Paulo Pereira 
dos Reis, 3. Pereira, Moisés Gicovate, 
Reginaldo Moreira de Miranda, Isaac 
Grinberg, Célio Debes, Rui Calazans 
de Araújo, José da Veiga Oliveira, An- 
tonio de Arruda Dantas e Roberto Ma- 
chado Carvalho. Dando início aos tra- 
balhos, o sr. presidente convidou o se- 
gundo secretário a proceder a leitura 
da Ata da sessão anterior correspon- 
dente ao dia 14 de setembro. Apro- 
vada. Em seguida, o consócio Cel. R e  
ginaldo Moreira de Miranda pediu a 
palavra para apresentar votos de con- 
gratulações com o confrade Prof. Vi- 
nício Stein Campos pela outorga da 
medalha do mérito militar, em sole 
nidade realizada no dia 25 de agosto 
pp., dia do Soldado; lembrou, a se- 
guir, a conveniência do sodalicio ad- 
quirir para sua Biblioteca, os fascfcu. 
10s da Coleção Larousse, que estão 
sendo publicados; finalmente, o Cel. 
Reginaldo disse que assumiu em ca. 
ráter interino, a direção do Museu, Ar- 
quivo e Documentação "José Bonifá- 
cio", do sodalício e que. após a lim- 
peza, incluindo a dedetização, proce- 
derá à organização do precioso acer- 
vo, para posterior exposição. O Sr. 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho comunicou que garantiu os r e  
cursos financeiros para a cobertura 
dos custos do número oitenta e dois 
cia Revista do Instituto, a qual. já se 
encontra no prelo; disse que a Asso- 
ciação Beneficente "Major Antônio 
Pires de Campos", fundada pelo Sr. Al- 
tino Stein Campos, dará três parcelas 
de quinhentos mil cruzados, num to- 

tal de hum milhão e quinhentos mil 
cruzados. Como o total solicitado pela 
Gráfica Sangirard é de hum milhão e 
oitocentos mil cruzados, comunicou o 
fato ao consócio Vinício Stein Cam- 
pos, o qual, também faz parte daquela 
Associação; o consócio Vinício, num 
gesto de desprendimento, respondeu 
que fará a cobertura dos trezentos 
mil restantes; as palavras do Sr. pre- 
sidente foram recebidas com uma sal- 
va de palmas. O comócio Célio Debes 
:-Aicitou a palavra para prestar con- 
tas de sua participação, como repre- 
sentante do sodalicio, no Primeiro 
Simpósio Nacional dos Transportes 
Ferroviários, realizado nesta Capital, 
de oito a onze de setembro pp.; lem- 
brou que coube ao Instituto a presi- 
dência de duas mesas redondas, uma 
sobre tema histórico e outra sobre fer- 
rovias em relação aos aspectos jurí- 
dicos, tomando parte, também em 
nome do sodalício, os consócios Odi- 
lon Nogueira de Matos e José Sebas- 
tião Witter; disse ainda que o Sim- 
pósio contou com uma boa presença 
de público, tendo despertado bastan- 
te interesse dos estudiosos e interes- 
sados em problemas ferroviários. O 
sr. presidente agradeceu a comunica- 
ção e acrescentou que o consócio C& 
lio Debes foi um do,s principais parti- 
cipantes. O consócio J. Pereira fez 
referência a um anúncio do jornal O 
ESTADO DE S. PAULO, edição daque- 
la data, a propósito do dia nacional 
da liberdade de expressão; não tendo 
conhecimento de nenhuma oficializa- 
çáo da efeméride. disse que procurou 
informações junto ao jornal, h Bi- 
blioteca Municipal, Arquivo do Esta- 
do. Academia Paulista de Letras e 
Academia Paulista de Jornalismo, na- 
da tendo recebido em resposta, que 
justificasse a comemoração daquele 
dia; concluindo, afirmou que todas os 
dias são da liberdade de expressão, 
de colher e propagar idéias, direito 
de todos. consagrado em documento 
da Organização das Nações Unidas, 
ONU. Dando prosseguimento, o Sr. 
presidente fez a entrega de Certifica- 
dos de aproveitamento da recente Se- 
mana de Estudos "Cultura Caipira", 
promovido pelo Instituto e Academia 
Cristã de Letras aos consócios J. Pe- 
reira e Duílio Crispim Farina. O con- 
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sócio José da Veiga Oliveira, solicitou 
a palavra para apresentar uma Co- 
municação sobre a "Missa de Sigis- 
mund Neukomm, em primeira audi- 
ção no Brasil, realizada em 26 de se- 
tembro pp., com a participação do 
Coral pró-Música Sacra de São Paulo, 
preparado pelo maestro Luiz Roberto 
Borges; da Orquestra Sinfônica do 
Estado, regida pelo maestro Roberto 
Tibiriçá, além de um septeto solista; 
após uma minuciosa análise da músi- 
ca do evento, o distinto consócio José 
da Veiga Oliveira, encerrou dizendo 
que em sua opinião, a execução paulis- 
ta foi admirável, lamentando, entre- 
tanto, a falta de divulgação pela im- 
prensa e o desinteresse em documen- 
tar, por fotos, aquele evento artístico, 
da mais alta importância. O consócio 
Roberto Machado Carvalho comunicou 
que representou o sodalício na sole- 
nidade de inauguração do Centro Cul- 
tural de Tietê, ao qual, numa justa 
homenagem das autoridades e povo 
local, mormente do Sr. Prefeito Dr. 
Clóvis Pasquali, foi dado o nome do 
ilustre historiador e sócio correspon- 
dente do Instituto, Benedito Pires de 
Almeida, autor de inúmeros trabalhos 
sobre o passado tieteense, destacando 
a "Revolução de 32 em Tietê" e a 
"Cronologia Tieteense", dois volumes 
com mil e quinhentas páginas; em se- 
guida, comunicou que o Simpósio 
sobre o Centenário da República, o 
qual, já conta com vinte inscritos pa- 
ra apresentação de Comunicações e 
que deveria ser realizado no próximo 
mês de novembro, ficou transferido 
para o primeiro semestre do próxi- 
mo ano, justificando não só pela re- 
cente realização da Semana de Estu- 
dos "Cultura Caipira", como pela rea- 
lização em 15 de novembro próximo, 
das eleições municipais; disse ainda 
que o Instituto, além da República, 
deverá comemorar o bi-centenário da 
Revolução Francesa e da Inconfidên- 
cia Mineira. Por Último, o consócio 
Roberto Machado Carvalho lembrou 
que o número 82 da Revista, já está 
em fase de revisão. O consócio Célio 
Debes solicitou novamente a palavra 
para, após congratular-se com o tra- 
balho da coordenação, realizado em 
novembro de oitenta e sete, a propó- 
sito do Simgósio "Escravidão e Abo. 

lição" e com o próximo sobre a Re- 
pública, teceu comentários sobre uma 
antiga comissão que, por proposta de 
sua autoria, foi indicada pelo saudoso 
presidente José Pedro Leite Cordeiro. 
para organizar as comemoraçóes dos 
centenários da Abolição e da Repúbli- 
ca; disse ainda o consócio Célio De- 
bes que, em sua opinião, a citada co- 
missão não deveria ser dissolvida, 
pois, ela foi criada para aquelas fi- 
nalidades e até o momento não se 
reuniu; disse ainda que, no ano de 
oitenta e sete, coordenou uma série 
de palestras sobre a Abolição, reali- 
zadas na Biblioteca Municipal "Má- 
rio de Andrade", sob a promoção do 
Instituto e da Academia Paulista de 
História e está organizando um ciclo 
de palestras sobre a República tam. 
bém promovido por aquelas institui- 
ções, para o próximo mês de novem- 
bro, período de sete a vinte e oito. 
Antes de encerrar a sessão, o Sr. pre- 
sidente Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho propôs um voto de pesar pelo fa- 
lecimento da Sra. Baby Barrozo 
Almeida, viúva do poeta Guilherme de 
Almeida, ocorrido dia 27 de setembro, 
nesta Capital. Aprovado. Nada mais 
havendo a tratar, o sr. presidente en- 
cerrou a sessão e, para constar, eu. 
Roberto Machado Carvalho, segundo 
secretário, lavrei a presente Ata que, 
após lida, discutida e aprovada. vai 
assinada pelo presidente, primeiro e 
segundo secretários. 

ATA DA SESAO CULTURAL 
DE 5 DE OUTUBRO DE 1988 

Aos cinco dias do mês de outubro 
de mil novecentos e oitenta e oito rea- 
lizou-se, às 17 horas, no auditório do 
Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, Rua Benjamin Constant, 
158, 1.O andar, a sessão cultural do 
mês, presidida pelo acadêmico Lycur- 
go de Castro Santos Filho, tendo ao 
lado o 1.O secretário ad-hoc Moisés 
Gicovate, o 2.0 secretário Roberto Ma- 
chado Carvalho e o 1.0 orador oficial 
Duílio Crispim Farina. Compareceram 
os seguintes sócios: Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Roberto Machado Car- 
valho, Duílio Crispim Farina, Renato 
Báez, J. Pereira, Tsunezo Sato, José da 
Veiga Oliveira, Antônio de Arruda Dan- 
tas, Desidério Alfredo Fontana, Isaac 
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Grinberg, Henrique L. Alves, Ariovaldo, 
Corrêa, José Gonçalves Salvador, Dou- 
glas Michalany e Moisés Gicovate. 
Dando início aos trabalhos, o 2.0 se- 
cretário procedeu a leitura da Ata da 
sessão anterior, 28 de setembro. Co- 
locada em di:cussão, o consócio J.  
Pereira pediu a palavra para tratar do 
assunto referente ao dia da Liberdade 
de Expressão, que foi tratado na ses- 
são anterior, constando da Ata, es- 
clarecendo que o sr. Presidente da Re- 
pública, em data de 28 de setembro, 
revogando um decreto encaminhado 
pelo Conselho Superior de Censura 
que passou a se chamar Conselho Su- 
perior de Defesa da Liberdade de Ex- 
pressão, relacionou aquela data, em- 
bora não oficial, com o dia da Liber- 
dade de Expressão, fato que foi apro- 
veitado por uma agência de publicida- 
de para divulgar. O sr. presidente coa 
municou a presença do consócio Tsune 
zo Sato, após o regresso de uma via- 
gem que empreendeu a países da Eu. 
ropa, sendo saudado com uma salva 
de palmas; solicitou o registro em Ata, 
de um voto de pesar pelo falecimento 
da Sra. Zaira Savelli, irmã do 2.O Vi- 
ce-presidente do Instituto, Dr. Mário 
Savelli. O consócio Desidério Alfredo 
Fontana pediu um aparte para comu- 
nicar que representou o Instituto nos 
funerais. O sr. presidente agradeceu a 
oferta a Biblioteca "Afonso de Tau- 
nay" do consócio José Leandro de Bar- 
ros Pimentel, da obra "Cunha Bueno, 
história de um político", de autoria de 
Glauco Carneiro; ao consócio J. Pe- 
reira pela oferta da edição de "O Es- 
tado de São Paulo", de 05 de outubro 
pp. referente à promulgação da nova 
Constituição brasileira; ao consócio 
Renato Báez pela oferta de seu livro 
"Corumbá: Esboços e Sentimentos", 
lembrando que no citado livro, o au* 
tor transcreve o artigo do saudoso 
Brasil Bandecchi, intitulado "Major 
Antônio Pires de Campos", publicado 
na Revista n.0 80 do sodalício e as pa- 
1e;tras que o autor proferiu no Ins- 
tituto: "Mal. Eurico Gaspar Dutra", 
publicado na Revista n.O 81, "Mal. 
Mallet, Patrono da Artilharia" e "Cen- 
tenário de D. Bosco". Prosseguindo, o 
sr. presidente Lycurgo de Castro San- 
tos Filho agradeceu à escritora Mitsu- 

ko Kawai, a oferta de seu livro "Sob 
Dois Horizontes" e comunicou o re- 
cebimento da cópia de ofício da Socie- 
dade Veteranos de 32, MMDC, assina- 
do pelo seu presidente Mon;. João 
Pheeney de Camargo e Silva e envia- 
do ao sr. Prefeito Jânio da Silva Qua- 
dros, de protesto pelo uso, em ata de 
25 de setembro último, da cúpula da 
cripta do Monumento Mausoléu do 
Soldado Constitucionalista, situado no 
Ibirapuera, Capital, para fins de um 
evento, envolvendo apresentação mu- 
sical, corrida ciclística e promoção co- 
mercial; no citado ofício aquela So- 
ciedade pede ao sr. Prefeito que o 
Mausoléu de 32 "seja respeitado pelas 
Autoridades Municipais, dele nunca 
mais se fazendo palco de festividades 
profanas, mormente das que envolvam 
promoções comerciais, como sucedeu 
no caso, sempre de todo incompati- 
veis com esse pedaço de chão sagra- 
do de São Paulo"; ainda com a pala. 
vra, o sr. presidente solicitou que se 
conste em Ata, votos de jubilo pela 
passagem dos vinte anos de criação do 
COnseih0 do Patrimônio do Estado - 
CONDEPHAAT - e trinta anos de 
fundação do Instituto Histórico Gua- 
rujá-Bertioga; comunicou convite do 
Instituto Histórico e Cultural "Cris- 
tóvão Colombo" para a sessão de 
abertura dos festejos comemorativos 
do quinto século da descoberta da 
América e de confraternização pelo 
Dia Nacional da Hispanidade, 12 de 
outubro; convite para a sessão de ins- 
talação da Academia de Ciências, Le- 
tras e Artes dos Delegados de Polícia 
do Estado de São Paulo, presidida pelo 
Dr. Uassyr Martinelli. dia 23 de setem- 
bro, tendo o Instituto sido representa- 
do pelo consócio Desidério Alfredo 
Fontana; ofício comunicando a eleição 
da nova diretoria do Instituto Históri- 
co e Geográfico do Rio Grande do Sul, 
biênio 88/89, dia 13 de setembro, ten- 
do como presiciente o Dr. Luís Alberto 
Cibils. O consócio J. Pereira solicitou 
um voto de jubilo pela promulgação 
da nova Constituição Brasileira, dia 5 
de outubro. Em seguida, o sr. presi- 
dente deu a palavra ao consócio Moi- 
sés Gicovate para proferir sua pales- 
tra "Frei D. Vital e a Questão Reli- 
giosa". O ilustre consócio apresentou 
uma magnífica síntese da vida e obra 
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do notável sacerdote, detendo-se mais 
nos fatos que culminaram com as de- 
savenças entre a diocese de Olinda, 
chefiada por D. Vital Gonçalves de 
Oliveira, a maçonaria e a Corte Impe- 
rial, o que provocou a prisão do reli- 
gioso e posterior anistia; citou, por 
último, as pastorais expedidas pelo 
antístite, com grande aceitação popu- 
lar e seu falecimento com apenas trin- 
ta e três anos, em quatro de julho de 
mil oitocentos e setenta e oito. O ora- 
dor recebeu calorosos aplausos do se- 
leto auditório. Em seguida, o consó- 
cio Duílio Crispim Farina ofereceu à 
Louçoteca "Dr. Lycurgo de Castro 
Santos Filho" do sodalício, uma valio- 
sa xícara e pires, com o brazão de S. 
Paulo; o consócio José da Veiga OLi- 
veira comentou e ofereceu à Bibliote- 
ca, a excelente obra do historiador mi- 
neiro Márcio José da Cunha Jardim, 
intitulada "Síntese Factual da Incon- 
fidência Mineira", edição do Instituto 
Cultural CODESER, Belo Horizonte, 
1988; o consócio Roberto Machado Car- 
valho solicitou um voto de pesar pelo 
falecimento do escritor Carlos Coelho 
de Faria, dia 24 de setembro, lembran- 
do que o extinto ocupava a cadeira nP 
39 da Academia Cristã de Letras e pres- 
tou relevantes serviços à Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo. Antes 
de encerrar a sessão, o Sr. presidente 
agradeceu a presença de todos e comu- 
nicou a próxima sessão, dia 19 de ou- 
tubro, dedicada ao necrológio dos só- 
cios falecidos no corrente ano. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. presiden- 
te Lycurgo de Castro Santos Filho en- 
cerrou a sessão e, para constar, eu, 
Roberto Machado Carvalho, 2.O secre- 
tário, lavrei a presente Ata que, após 
lida, discutida e aprovada, vai assi- 
nada pelo presidente, primeiro secre- 
tário ad-hoc e segundo secretário. 

ATA DA SESSAO DE 19 DE 
OUTUBRO DE 1988 

Aos dezenove dias do mês de outu. 
bro de mil novecentos e oitenta e oito 
realizou-se, as 17 horas, em sua sede 
social, situada a Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, 1.O andar, a sessão-necroló- 
gio do Instituto Histórico e Geográfi- 
co de São Paulo, presidida pelo acadê- 
mico Lycurgo ,de Castro Santos Filho, 
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tendo ao seu lado, o 1.0 Secretário ad- 
hoc Moisés Gicovate, o 2.O secretário 
Roberto Machado Carvalho e o 1.O ora- 
dor Duilio Crispim Farina. Inicialmen- 
te, o Sr. presidente procedeu a compo- 
sição da mesa convidando para fazer 
parte dela os consócios Mário Savelli, 
presidente da Sociedade Amigos da Ci- 
dade e Augusto Benedito Galvão Bue- 
no Trigueirinho, presidente do Insti- 
tuto Genealógico Brasileiro e os s e  
guintes repreFentantes das famílias de 
consócios falecidos no decorrer do 
ano de 1988: Idette Migliorini de To- 
ledo, Geraldo Prado Guimarães, Paulo 
Eduardo Romano e Vanda Florençano. 

Compareceram os seguintes consó- 
cios: Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Augusto Benedito Galvão Bueno Tri- 
gueirinho, Duílio Crispim Farina, Má- 
rio Savelli, Adérito Calado, Desidério 
Alfredo Fontana, Sílvio Marone, Tsu- 
nezo Sato, Paul Donoval Kigar, José da 
Veiga Oliveira, Antônio ,de Arruda Dan- 
tas, Isaac Grinberg, Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, Reginaldo Moreira 
de Miranda, DougIas Michalany, Ricar- 
do Román Blanco, José Claudino da 
Nóbrega, José Gonçalves Salvador, 
Henrique L. Alves e Roberto Machado 
Carvalho. Dando início à sessão, o sr. 
presidente deu a palavra ao 2.0 secre 
tário, Roberto Machado Carvalho para 
a leitura da Ata da sessão anterior, 5 
de outubro. Aprovada. Ainda com a pa- 
lavra, o 2.O secretário comunicou o re- 
cebimento de ofício assinado pelo Sr. 
Cel. Francisco Antônio Bianco Júnior, 
vice-presidente em exercício da ~ r e s i -  
dência da Sociedade Veteranos de 32, 
MMDC, convidando o Instituto oara a 
missa em homenagem ao cons~itucio- 
nalista Dr. Antônio Pereira Lima, fun- 
dador da Guarda Civil de São Paulo, 
dia 22 de outubro, na Igreja de São 
Francisco. Em seguida, o Sr. presiden- 
te congratulou-se, em nome do soda- 
lício, com o distinto consócio Tzuneso 
Sato pela homenagem que recebeu da 
Universidade de São Paulo, como pio- 
neiro nas relações culturais nipo-bra- 
sileiras. O consócio homenageado foi 
saudado com uma salva de palmas. 
Dando prosseguimento, o 1.O tesourei. 
ro Douglas Michalany apresentou o ba- 
lancete da tesouraria correspondente 
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ao mês de setembro de oitenta e oito, 
o qual se encontra na Secretaria para 
eventuais consultas. O sr. tesoureiro 
exulicou aue o superávit de setembro 
em cento dezes&is mil cruzados de- 
verá reverter, em outubro, numa si- 
tuação de equilíbrio ou pequeno défk 
cit, devido ao reajuste na folha de 
pagamento e aumento das despesas 
gerais. O consócio Desidério Alfredo 
Fontana solicitou a palavra para pro. 
por voto de congratulaçóes com a Di- 
retoria, especialmente a Tesouraria, 
pela manutenção do equilíbrio orça- 
mentário, o que, alegou o orador, em 
nos:os dias é tarefa difícil. O Relatório 
da Tesouraria foi aprovado com aplau- 
sos. Dando prosseguimento, o Sr. pre- 
sidente Lycurgo de Castro Santos Fi- 
iho, disse que passava a palavra ao 
consócio 1.0 orador Duílio Crispim Fa- 
rina para o elogio aos sócios faleci- 
dos no decorrer de 1988, principal mo- 
tivo daquela sessão. Sob o título SAU- 
DADES-1988, o ilustre orador iniciou 
seu discurso dizendo que "confrades 
distintos com vidas meritórias, dignas 
de serem vividas, existências que d e  
vem ser entendidas como lição a ser 
repetida e aproveitada". Fez então o 
retrospecto da vida e obra dos saudo- 
sos consócios, apresentando uma mag- 
nífica síntese: Nelo Garcia Migliorini, 
Alexandre de Mello, Paulo Romano, 
Paulo Camilher Florençano, Geraldo 
Sesso Jr., João Batista de Sá, Alberto 
Prado Guimarães, Yan de Almeida Pra- 
do, Luís Elmerich, Manuel Vitor de 
Azevedo, José Armando Macedo Soa- 
res Afonseca, Waldemar Pio dos San- 
tos, Lúcia de Tomasi, Amadeu Silveira 
Saraiva, Luís Marques Poliano, Menot- 
ti De1 Picchia e Antônio Carlos Pache- 
co e Silva. Finalizando, o orador Duí- 
lio Crispim Farina congratulou-se com 
a presidente do sodalício Dr. Lycurgo 
de Castro Santos Filho pela excelên- 
cia da administração que vem reali- 
zando, realçando suas "seguras reali- 
zações e melhores destinações em cli- 
ma de liberalidade e fidalguia". O ora- 
dor, pela magnífica peça oratória rece- 
beu calorosos aplausos e agradecimen- 
tos por parte do sr. presidente, dizen- 
do este que, daquela forma, "lembra- 
mos e honramos nossos mortos". A 
seguir, comunicou a realização no dia 
10 de novembro da homenagem aos se- 

nhores Vinício Stein Campos que re- 
ceberá o título de Grande Benemérito 
do sodalício, Altino Stein Pires de 
Campos, Benfeitor. Prosseguindo, o 
consócio Duílio Crispim Farina fez 
entrega ao sodalício, de um documen- 
to histórico, isto é, uma apólice da- 
tada de 1902 que pertenceu ao seu 
avô e que naquela época residia em 
Guaratinguetá; possuia ações, sendo 
Ministro da Fazenda, Joaquim Mur- 
tinho, tio do presidente Lycurgo; disse 
o orador que passava o documento as 
mãos do Sr. presidente como prova de 
amizade de todos os confrades do 
Instituto. O Sr. Geraldo Prado Gui- 
marães, irmão do saudoso consócio 
Alberto Prado Guimarães, solicitou a 
palavra para agradecer em seu nome 
e das filhas Maria Sylvia e Beatriz, a 
homenagem póstuma do Instituto ao 
seu irmão. Estendeu os agradecimen- 
tos em nome das famílias dos sócios 
falecidos. Encerrando a sessão, o Sr. 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho agradeceu a presença de todos 
e, para constar, eu, Roberto Machado 
Carvalho, 2.O secretário, lavrei a p r e  
sente Ata que, após lida, discutida e 
aprovada, vai assinada pelo presiden- 
te, primeiro e segundo secretários. 

ATA DA SESSAO EXTRAORDZNARZA 
DO DIA 20 DE DEZEMBRO/88 

Aos vinte dias do mês de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e oito, às 
15 horas, realizou-se no salão nobre do 
Instituto Histórico e Geográfico de S. 
Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
1.O andar, sob a presidência do acadê- 
mico Lycurgo de Castro Santos Filho, 
uma sessão extraordinária do sodalí- 
cio. Ocuparam assento à mesa, além 
do sr. presidente, o primeiro secretir- 
rio Vinício Stein Campos, segundo se- 
cretário Roberto Machado Carvalho e 
o primeiro orador oficial Duílio Cris- 
pim Farina. Compareceram os seguin- 
tes consócios: Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, Reginaldo Moreira de Mi- 
randa, Odilon Nogueira de Matos, P e  
dro Ferraz do Amaral, Luiz Wanderley 
Torres, Renato Báez, Tsunezo Sato, 
Antônio de Arruda Dantas, José da 
Veiga Oliveira, Délio Freire dos San- 
tos, Isaac Grinberg, Vinício Stein 
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Campos e Roberto Machado Carvalho. 
Dando início aos trabalhos, o Sr. pre- 
sidente declarou que a sessão e ra  de 
caráter extraordinária. tendo como ob- 
jetivo prestar homenagem ao ilustre 
consócio, Prof. Vinício Stein Campos, 
pelos relevantes serviços prestados ao 
Instituto, bem como reverenciar a 
memória do Dr. Altino Stein Pires de 
Campos, pelo mesmo motivo. O Sr. 
presidente disse ainda que a edição de 
dois números da Revista, isto é. 80 e 
82, somente foi possível graças a co- 
bertura financeira dos custos, feita 
pelos dois eminentes homenageados e 
que seria entregue ao Prof. Vinício 
Stein Campos, o diploma de sócio 
Grande Benemérito e ao Dr. Altino 
Stein de Campos, o diploma de sócio 
Benfeitor, pós-mortem, o qual, seria 
entregue ao representante da família. 
Comunicou ainda que estavam presen- 
tes à sessão, o Sr. José Carlos Colna- 
ghi, digníssimo Prefeito Municipal de 
Capivari, terra natal dos homenagea- 
dos e o Sr. Miguel Simão Neto, ex- 
Prefeito daquele município. Em segui- 
da, o Sr. presidente convidou o pri- 
meiro orador oficial Duilio Crispim 
Farina a pronunciar o discurso de sau- 
dação-homenagem. Com o brilhantis- 
mo que lhe é peculiar, o consócio Dui- 
lio registrou diversas passagens da vi- 
da e obra do Prof. Vinício Stein Cam- 
pos, salientando sua notável colabora- 
ção para o aprimoramento cultural do 
Estado de S. Paulo, através de seus li- 
vros e de suas inúmeras conferências 
cívicas, destacando sua extraordinária 
atuação na nobre tarefa de expansão 
dos Museus Históricos e Artísticos do 
Estado. Falou também sobre a m e  
ritória obra do Dr. Altino Stein Pi- 
res de Campos, recentemente falecido, 
no campo do direito e sua participação 
na edição das Revistas números 80 e 
82 do sodalfcio, através da Associa- 
ção Beneficente "Major Pires de Cam- 

pos ", entidade que presidia. Agrade- 
cendo, o Prof. Vinício Stein Campos 
proferiu vibrante improviso, dizendo 
de sua emoção diante da homenagem 
que recebia e enalteceu o Instituto co- 
mo uma instituição que, desde sua 
fundação em mil oitocentos e noventa 
e quatro, prestou a São Paulo e ao 
Brasil, inestimáveis serviços culturais. 
Após os aplausos dos presentes, soli- 
citou a palavra o consócio Cel. Regi- 
naldo Moreira de Miranda para enal- 
tecer os trabalhos do Prof. Vinício em 
prol da divulgação da cultura, como 
educador e escritor. Em seguida, o Sr. 
2.O secretário Roberto Machado Car- 
valho, leu os termos dos diplomas de 
sócio Grande Benemérito ao Prof. Vi- 
nício Stein Campos e sócio Benfeitor 
ao Dr. Altino Stein de Campos. Sob 
os aplausos de todos, o Sr. presiden- 
?e Lycurgo de Castro Santos Filho fez 
a entrega dos mesmos. Antes de en- 
cerrar a sessão, o Sr. presidente con- 
gratulou-se, em nome do sodalicio, 
com os distintos consócios Desidério 
Alfredo Fontana e Délio Freire dos 
Santos pelas homenagens da Câmara 
Municipal de São Paulo, em solenida- 
de realizada dia 19 de dezembro pp., 
quando receberam a medalha Anchie- 
ta e diploma de gratidão da cidade de 
São Paulo. O Instituto foi representa- 
do pelos consócios Roberto Machado 
Carvalho e Cel. Reginaldo Moreira de 
Miranda. Por último, solicitou o regis- 
tro em Ata, de um voto de profundo 
pesar pelo falecimento do historiador 
Prof. Tito Lívio Ferreira, sócio Gran- 
de Benemérito, ocorrido no dia 16 de 
dezembro pp., nesta Capital. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. presiden- 
te encerrou a sessão. Para constar, 
eu, Roberto Machado Carvalho, 2.O se- 
cretário, lavrei a presente Ata que, 
após lida, discutida e aprovada, vai 
assinada pelo presidente, primeiro e 
segundo secretários. 
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Dando cumprimento ao artigo 16, 
inciso e, combinado com o artigo 30 
de seus Estatutos, o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, atra- 
vés de sua Diretoria, apresenta aos 
senhores associados, o Relatório das 
Atividades, correspondente ao exercí- 
cio do ano de 1988. Como reza aquele 
inciso. "atividades desenvolvidas pelo 
esforço conjugado de seus integran- 
tes". Saliente-se logo, que o ano de 
1988 foi rico em eventos cívicos, polí- 
ticos e econômicos-sociais, destacando 
as comemorações relativas ao Cente- 
nário da Abolição, a promulgação da 
nova Constituição brasileira em 5 de 
outubro, as eleições municipais de 15 
de novembro e os problemas econó- 
micos-sociais, decorrentes das crescen- 
tes taxas inflacionárias. Nesse contex- 
to, o Instituto, executando seu pro- 
grama cívico-cultural, cumpriu com 
suas finalidades, isto é, "promover o 
estudo e a divulgação da História, da 
Geografia e das ciências correlatas, es- 
pecialmente das que se relacionam 
com São Paulo" (art. 1.O dos Esta- 
tutos). É o que vai ser relatado a se- 
guir: 

Foram realizadas 21 sessões, assim 
distribuídas: uma sessão-Relatório, 
uma sessáo solene inaugural das ati- 
vidades, 9 sessões culturais, 8 sessões 
administrativas, uma sessáo magna, 
uma sessão extraordinária. Acrescen- 
te-se a realização de 3 reuniões da Di- 

retoria, de uma Semana de Estudos. 
intitulada "Cultura caipira" e uma 
reunião de confraternização de final 
de ano. 

Sessão-Relatdrio - 1987 

Aos treze de janeiro foi realizada 
uma sessáo para apresentação do Re- 
latório referente às atividades do ano 
de 1987, redigido e lido pelo 1P secre- 
tário Vinício Stein Campos. Colocado 
em discussão, foi aprovado por una- 
nimidade, sob os aplausos do plenário. 

SESSAO SOLENE INAUGURAL 

Para comemorar os aniversários da 
cidade de São Paulo e de fundação do 
sodalício, foi realizada a 25 de janeiro, 
a tradicional sessáo solene, tendo usa- 
do da palavra, com o brilhantismo da 
fluência oratória e erudição, o 1P ora- 
dor Duilio Crispim Farina que discor- 
reu sob o título "Digressão a propó- 
sito de Cesário Motta Jr., nos 94 anos 
de fundação do Instituito e nos 434 
anos da cidade de São Paulo". Ao en- 
cerrar a sessão, o Sr. presidente Ly- 
curgo de Castro Santos Filho declarou 
abertas as atividades do Instituto do 
ano de 1988. 

SESSOES CULTURAIS 

Nas primeiras quartas-feiras de cada 
mês, a partir de fevereiro até outubro, 
o Instituto promoveu sessões cultu. 
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rais, constantes de palestras proferi- 
das por distintos consócios, abordando 
os mais variados temas. Note-se que 
nos meses de fevereiro e junho, foram 
proferidas palestras nas sessões admi- 
nistrativas. Pela ordem, registramos: 
3 de fevereiro - Cel. Reginaldo Mo- 
reira de Miranda, "Fortificações anti- 
gas em São Paulo"; José Benedito Sil- 
veira Peixoto, "Cem anos de Ibrahim 
Nobre"; 24 de fevereiro - Renato 
Báez, "O Centenário da morte de Dom 
Bosco "; Duílio Crispim Farina, "Cen- 
tenário de nascimento do dr. Benedito 
Montenegro"; 24 de março - Célio 
Debes, "Ferrovias de São Paulo"; 6 de 
abril - Roberto Machado Carvalho 
" 0 s  quilombolas e o processo abo- 
licionista em Itu"; Douglas Michala- 
ny, "Impressões de viagem ao Marro- 
cos francês"; 4 de maio - Roberto 
Machado Carvalho, "Centenário da 
Abolição"; 1 de junho - Cel. ReginaI- 
do Moreira de Miranda, "Origens his- 
tóricas do Hospital do Exército de 
São Paulo"; 15 de junho - José da 
Veiga Oliveira, "Bicentenário da mor- 
te do compositor alemão Carl Philipp 
Emanuel Bach"; 6 de julho, sessão de- 
dicada à comemoração da Revolução 
de 1932, como parte da Semana Cons- 
titucíonalista, Douglas Michalany, "A 
Revolução Paulista de 32"; Roberto 
Machado Carvalho, "O Instituto His- 
tórico e a Revolução de 32"; 3 de agos- 
to - Desidério Alfredo Fontana, "Os 
250 anos de nascimento de Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho, Patro- 
no das Artes no Brasil", com exibição 
de diapositivos sobre sua obra; 14 de 
setembro - J. Pereira, "Os Povos pri- 
mitivos nas terras Brasílicas"; 5 de 
outubro - Moisés Gicovate, "Frei D. 
Vital e a questão religiosa". 

SESSOES ADMINISTRATIVAS 

Como de praxe, nas terceiras quar- 
tas-feiras, foram realizadas as sessões 
administrativas, constando de leituras 
de Atas, apresentação do expediente 
da Secretaria, balancete da Tesouraria 
e palavra livre aos senhores sócios pa- 
ra o encaminhamento de moções e as- 
suntos de interesse ao sodalício, os 
quais, foram registrados em Atas pa 
ra posterior publicação. 
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SESSAO MAGNA 

Em 19 de outubro, realizou-se a ses- 
são magna de homenagem póstuma 
aos sócios falecidos no decorrer do 
exercício, tendo proferido o discurso 
do necrológio, o 1.O orador Duílio 
Crispim Farina. Com palavras de sau- 
dade, evocativas dos méritos da vida 
e obra, foram lembrados os seguin- 
tes confrades: Sócios benfeitores - 
Paulo Romano e Lúcia Tomasi; sócios 
eméritos - Yan de Almeida Prado e 
Alberto Prado Guimarães; sócios ho- 
norários - Antônio Carlos Pacheco e 
Silva, Amadeu da Silveira Saraiva e 
Jost? Armando de Macedo Soares Af- 
fonseca; sócios titulares - Menotti 
De1 Picchia, Geraldo Sesso Júnior, Ma. 
noel Vitor de Azevedo, Luís Ellmerich, 
Alexandre Nelson de Mel10 e Neilo 
Garcia Migliorini; sócios correspon- 
dentes - Luís Marques Poliano, Wal- 
demar Pio dos Santos, João Batista 
de Sá (Jolumá Brito) e Paulo Ca- 
milher Florençano. 

SESSAO EXTRAORDZNARZA 

Considerando os relevantes serviços 
prestados, o Instituto fez realizar, dia 
20 de dezembro, uma sessão extraordi- 
nária de homenagem ao seu ilustre 1.O 

secretário Prof. Vinício Stein Campos, 
que recebeu o diploma de sócio Gran- 
de Benemérito e ao dr. Altino Stein 
Pires de Campos, diploma de sócio 
Benfeitor, homenagem pós-mortem. 

REUNZÓES DA DIRETORIA 

Para resolver problemas de interes- 
se do sodalício, foram convocadas três 
reuniões da Diretoria, presididas pelo 
acadêmico dr. Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, sendo registradas em Atas 
de livro próprio. 

S E M m A  DE ESTUDOS 

No período de 22 a 26 de agosto, o 
Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo e a Academia Cristã de Le- 
tras promoveram uma Semana de Es- 
tudos "Cultura Caipira", com o apoio 
da União Brasileira de Escritores- 
UBE, Museu de Literatura "Mário de 
Andrade ", "Centro de Estudos " Eucli- 
des da Cunha" e PEN Centre de São 



252 REVISTA DO INSTITUTO HIS 

Paulo. Foi elaborado um Relatório dos 
trabalhos, transcrito em Ata. A opor- 
tuna promoção contou com a apresen- 
tação de nove comunicações, seguidas 
de debates, tendo como tema central, 
aspectos da vida e costumes de nosso 
homem do campo, o caipira paulista, 
importante página cultural da história 
de São Paulo. A semana de Estudos 
desenvolveu o seguinte programa: 22 
de agosto - "O que é cultura caipi- 
ra", expositor: Hélio Damante; "O 
caipira na arte de Almeida Jr.", ex- 
positor: Jorge Luís Antônio; 23 de 
agosto - "O caipirês e a obra de 
Waldomiro Silveira", expositor: Ruth 
Guimarães; "O caiçara do litoral pau- 
lista", expositor: Duílio Crispim Fari- 
na; 24 de agosto - "O caiçara do Vai! 
do Ribeira e áreas vizinhas", expom- 
tor: Cel. Reginaldo Moreira de Miran- 
da; 25 de agosto - "O caipira na obra 
de Amadeu Amaral", expositor: Adeli- 
no Brandão; "O mundo caipira de 
Cornélio Pires", expositor: Roberto 
Machado Carvalho; 26 de agosto - 
"Jeca Tatu, Monteiro Lobato e Rui 
Barbosa", expositor: Antônio Roberto 
de Paula Leite; apresentação pelo Mu- 
seu de Literatura "Mário de Andrade" 
do filme-documentário sobre a 28.a 
Semana "Cornélio Pires", realizada na 
cidade de Tietê, em agosto de 1987 e 
da voz de Monteiro Lobato, gravada 
em entrevista de 1948. 

REUNIAO DE CONFRATERNIZAÇAO 

Com o objetivo de reunir sócios, 
familiares e amigos, numa festa de 
confraternização, realizou-se em 20 de 
dezembro, um almoço natalino e de 
fim de ano, transcorrido em ambiente 
de grande cordialidade e animação. 

PARTICIPAÇAO 

O Instituto participou, como entida- 
de patrocinadora, do 12P Curso de 
Genealogia e Heráldica, organizado 
pelo Instituto Genealógico Brasileiro 
e dc.1 1.O Simpósio Nacional de Trans- 
portes Ferroviários. 

QUADRO SOCIAL 

Posse: em sessão realizada no dia 
17 de agosto, tomou posse, como só- 
cio titular, o Padre jesuíta João Evan- 
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gelista Martins Terra, tendo como pa- 
trono, o Pe. José de Anchieta. 

Transferência de categoria: 

Obedecendo norma estatutária que 
determina a passagem de titular pa- 
ra emérito, após completar vinte anos 
de sócio, foram transferidos para a 
categoria de sócios eméritos: Adria- 
no Campanhoile, Dom Agnelo Rossi, 
Alvaro do Amaral, Antônio Rocha Pen. 
teado, Antônio Roberto de Paula Lei- 
te, Celso Maria de Mel10 Pupo, Gené- 
sio Cândido Pereira Filho, Gilberto 
Leite de Barros, Helicvoro Tenório da 
Rocha Marques, Henrique L. Alves, 
James Martin Harvey, José Afonso de 
Moraes Bueno Passos, José de Freitas 
Nobre, José Gonçalves Salvador, MB- 
rio Glraciotti, Paul Donovan Kigar, Pe- 
dro( Antônio de Oliveira Ribeiro Net- 
to. Reginaldo Moreira de Miranda, 
Tsunezo Sato. 

LOUÇAS E SOM 

Por proposta do consócio Duíiio 
Crispim Farina, aprovada em plen6- 
rio, foi criada como parte integrante 
do( Instituto, uma estante para a guar- 
da de louças blasonadas, tendo o 
ilustre consócio feito divdrsas e va- 
liosas doações. Numa homenagem ao 
sr. presidente, foi dado o nome do Dr. 
Lycurgo de Castro Santos Filho B ci- 
tada estante. 

Por proposta do consócio J. Pereira, 
aprovada em plenário, foi criada, co- 
mo parte integrante do Instituto, uma 
viodeoteca, para a guarda e utilização 
de cibjetos de som de valor histórico, 
tendo o ilus*e consócio feito diversas 
doações, mormente de discos. 

CENTRO DE ESTUDOS HZST6RICOS 
- CEHIS 

De fevereiro a novembro, nas se 
gundas e quartas quartas-feiras, das 
16,30 às 18 horas, realizaram-se na sa- 
la da Presidência, as reuniões do Cen- 
tro de Estudos Históricos - CEHIS, 
sendo abordados temas de História e 
disciplinas correlatas, num ambiente 
informal de troca de idéias e debates, 
mantendo-se em todas as reuniões, ex- 
celente nível cultural. Registre-se que 
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diversas Comunicações lidas e discu- 
tidas no CEHIS, foram publicadas nas 
Revistas 81 e 82, incluindo um histó- 
rico do órgão. 

REVISTA 

O ano de 1988 foi auspicioso e sig- 
nificativo no referente as publicações 
cuiturais do Institutct com o lança- 
mento de três números da tradicional 
Revista, isto é, os números 80, 81 e 82, 
correspondentes aos anos de 1985, 1986 
e 1987, respectivamente. Os custos das 
edições foram cobertos graças a apli- 
cação da Lei 7.505 de 2 de julho de 
1986, tendcl o patrocínio da Associação 
Beneficente "Major Pires de Campos" 
(Revista 80), presidida pelo saudoso 
Dr. Altino Stein Pires de Campos, do 
Dr. Prudente José de Moraes Sampaio 
(Revista 81) e do Prof. Vinício Stein 
Campos e Associação Beneficente 
"Major Pires de Campos" (Revista 
82). Nas capas de rosto das Revistas 
e nas Apresentações assinadas pelo 
presidente Lycurgo de Castro Santos 
Filho, o Instituto agradeceu as va- 
liosas colaborações. 

BIBLIOTECA "AFONSO 
DE TAUNAY" 

O acervo da Biblioteca foi acrescido 
com 400 volumes referentes a livros e 
2.200 referentes a jornais e periódicos. 
As publicações foram adquiridas atra- 
vés de doações dos autores, Bibliote- 
cas, Universidades, Institutos Históri- 
cos, Faculdades, Câmara dos Depu- 
tados, Senado Federal, Secretaria Mu- 
nicipal e Secretaria Estadual de Cul- 
tura, Arquivo do Estado, Eletropaulol, 
Banco América do Sul e outros. Os 
consócios José Leandro de Barros Pi- 
mentel, Fernando Whitaker da Cunha, 
J. Pereira, Duílio Crispim Farina e 
Maria Correa Giffoni fizeram dcbções 
durante o ano de 1988. O consócio 
Prof. Antônio D'Avila doou 127 volu- 
mes, em fevereiro de 1988. Todos os 
volumes recebidos foram classifica- 
dos, catalogados e arquivados. A bi- 
blioteca do Instituto atendeu a 700 
consulentes. Foram recebidas 40 cartas 
e ofícios e expedidos 98. 
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HEMEROTECA "JÚLIO MESQUITA" 

Instalada em ampla sala do 7.O an- 
dar, a Hemeroteca "Júlio Mesquita", 
uma das mais completas e melhores 
do País, cumpriu suas finalidades, 
atendendo a estudantes e pesquisado- 
res. O acervo foi enriquecido com di- 
versas doações. 

MUSEU "JOSE BONIFACZO" 

Assumiu as funções de Diretor do 
Museu "José Bonifácio", o consócio 
Cel. Reginaldo Moreira de Miranda, 
substituindo o consócio Desembarga- 
dor Odilon da Costa Manso que soli- 
citou licença por motivo de saúde. 

SECRETARIA E TESOURARIA 

Conforme disposições estatutárias, a 
l? Secretária manteve em dia e em 
ordem a correspondência recebida e 
expedida, bem como outros serviços; 
a 2 .  Secretária manteve em dia e em 
ordem, os livros de Atas e de presen- 
ças. As Atas foram lidas, discutidas 
e aprovadas em sessões plenárias e 
reuniões da Diretoria. A Tesouraria 
apresentou nas sessões plenárias. os 
competentes balancetes, com aprova- 
ções unânimes. 

PESSOAL 

Os senhores funcionários dedica- 
ram-se as suas respectivas funções; a 
pedido, deixou o quadro do Pessoal 
a sra. Marina Soares. Para atender 
as necessidades de serviço, foi admiti- 
da Mardelene de Oliveira Felisbino. 

O sodalício recebeu as seguintes 
doações: do Banco Itamarati S/A, Cz$ 
73.000,00 (setenta e três mil cruzados) 
e do Itamarati S/A Distribuidora de 
Títulos, Valores Mobiliários, Cz$ . . . . 
527.000,OO (quinhentos e vinte e sete 
mil cruzados) utilizados na pintura 
externa do prédio, na recuperação de 
sessenta e três cadeiras e descupini- 
ííaçáo do Museu e Biblioteca. 
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AGRADECIMENTOS 

O Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, através de sua Direto- 
ria, agradece a presença, apoio e co- 
laboração dos senhores sócios às ati- 
vidades desenvolvidas durante o ano 
de 1988, e manifesta a certeza de sua 
coutinuidade. 

Iniciamos um novo ano sob a égi- 
de de marcantes e significativas efe- 
mérides históricas: no Brasil, o cen- 
tenário da Proclamação da República 
e o bicentenário da Inconfidência Mi- 
neira que conduziu o mártir Tiraden- 
tes ao patíbulo; em todos os paises 
que prezam as liberdades, o bicente- 
nário da Revolução Francesa. O Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo participará intensamente das 
comemorações desses importantes 
eventos históricos, estando já estabe- 
lecido a realização de dois Simpósios 
sobre a República: em abril, sob o t e  
ma geral "Historiografia da Repúbli- 
ca" e em setembro, na cidade de Itu, 

sob o tema "O centenário da Repú- 
blica"; no mês de maio, uma sessão 
solene comemorativa da Inconfidência 
Mineira e, em julho, sessão solene co- 
memorativa da Revolução Francesa, 
fazendo coro com as festividades in- 
ternacionais. Acrescente-se ainda que 
o ano ora iniciado, registrará um im- 
portante marco político para o nosso 
País, com a realização das eleições 
presidenciais no mês de novembro. 

Finalizando, apraz-nos lembrar que 
o Instituto completará em 1989, no- 
venta e cinco anos de fundação, cami- 
nhando a passos firmes e gloriosamen- 
te para o seu centenário. Pensando 
neste, está em andamento a execuçao 
de um Programa comemorativo digno 
da grata efeméride, acontecimento de 
grande realce no contexto das insti- 
tuições científicas e culturais de São 
Paulo e do Brasil. 

São Paulo, 11 de janeiro de 1989. 

Lycurgo de Castro Santos Filho 
Presidente 

Roberto Machado Carvalho 
P/ Secretaria 
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BALANÇO PATRZMONZAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1988 

VARIAÇOES PASSIVAS VARZAÇ6ES ATIVAS 

DESPESA 
. . . . . . .  C/ Administração 

. . . . . . . . . . .  C/ O Pessoal 
.......... C/ Previdência 

C/ O Prédio . . . . . . . . . . . .  

RECEITA 
................. Aluguel 

Condominio ............ 
Revistas ................ 
Telefone ................ 
Agua .................... 11.280,41 
Luz ..................... 446.059,84 6.296.516.23 

VARZAÇAO ECON6MZCA SOCIAL 
Colares ............................... 

Superávit do Exercício . . . . . . . . . . . . . . . .  2.438.801,43 4.400,OO 

FINANCEIRAS 
Aplicações ............................ 2.872.943,16 

PUBLZCAÇóES E REFORMAS DOAÇOES 

Lei Sarney 7.505 ...................... 861.000,OO Lei Sarney 7.505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  861.000,OO 
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a)  Lycurgo de Castro Santos Filho a) Douglas Michalany a) Odette Ferraz 
Presidente 1.0 Tesoureiro 
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PARECER DA COMISSAO DE FINANÇAS k 
?i 
O 

Tendo examinado o Balanço do Movimento Financeiro de 1988, do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, encerrado em 31 de dezembro de 1988, bem como o Livro Caixa e todos os documentos e demonstra- 8 
ções que o ilustram, achamos tudo em perfeita ordem, podendo por isso sugerir a sua aprovação pelo plenário, . 

reunido conforme determina o artigo 30 dos Estatutos. 'd 
2 

a) Luiz Wanderley Torres a )  Luiz Morrone a)  A. Augusto de Moraes Calado 



HOMENAGEM A SÕCIOS FALECIDOS - 1988 

DUíLZO CRZSPZM FARINA 

Cabe-nos de forma contrita e respeitosa rememorar aqueles que 
da lei dos mortos vão se libertando. . . 

Confrades distintos com vidas meritórias, dignas de serem vividas, 
existências que devem ser entendidas como lição a ser repetida e 
aproveitada. 

Nelo Garcia Migliorini, labor ininterrupto, dezenas e dezenas de 
anos no Arquivo do Estado, estudioso do nosso passado, sempre a des- 
vendar fatos inéditos e a difundir episódios pouco conhecidos, já que 
era decifrador de velhos documentos, perdidos nos escaparates quase 
nunca manipulados. Desenhista, aquarelista de nota, deixou obra 
inteiramente em mãos de colecionadores, sempre a trocá-la pela al- 
moeda que empregava totalmente na recuperação de garotos com pro- 
blemáticas ortopédicas. Entusiasta da história paulista e daquelas 
das Peninsulas Ibérica e Itálica, terras donde chegaram seus ances- 
trais. Simples, generoso, de prosa fácil, prendia o interlocutor. Aí 
entusiasmava-se preso as empatias e motivaçãies afins. Normalmente 
discreto, estava sempre a meditar em causas do ofício, nas dificulda- 
des de entendimento de documentos góticos, que ressurgiam em lím- 
pidas formas do vernáculo. Assim, trouxe de retorno a vida, perto de 
duas centenas de cartas e missivas de Diogo de Toledo Lara e Ordo- 
nhes, pertenças deste orador que o exalta em suas roupagens de novo 
champolion dos arquivos natais. 

Alexandre Mello, médico distinto, chefe de clínica e professor da 
Faculdade Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e da Escola 
de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira, desta Capital, com 
positivo e elogiável currículo. 

Seduzido pelos estudos históricos deixou farta contribuição em 
livros e revistas, quase toda, sobre os primeiros tempos do período 
colonial brasileiro. 

Obra vária e eloqüente, trabalhos múltiplos, ainda há pouco ocor- 
ridos gelo excelente "Paulistas nas Lutas Coloniais do Nordeste" (em 
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colaboração com sua filha também médica exponencial, dra. Nilva) . 
Retrata a "presença pauiista impressa indelevelmente em toda a car- 
togralia nacional, contribuindo definitivamente para estruturação 
territorial e p01i.~ica da nação". Fixou não só essa ação, colaboração 
com os irmãos do Nordeste na expulsãq do invasor holandês, mar- 
cante e primordial atividade banderante na  integração do Brasil se- 
tenrrional, como na mta de anos contra os casteihanos das Missões 
paraguaias e as tropas espanhoias, fator do fracasso da expansão de 
Cas~ela em terras da America do Sul. 

Os paulistas es~iveram presentes na restauração da Bahia em 
1624, como em Ferriambuco em 1630, e na expedição de 1647, para 
Itaparica, conlribuições da gente de São Paulo na guerra contra os 
Barbaros sustentada pela Contederação dos Cariris. E ainda em Pal- 
mares com Domingos Jorge Velho. 

Recordou fato pouco conhecido: o apoio paulista na "crise de 
farinhas", do ano de 1552, em que ãa  Vila de Piratininga foram reme- 
tidos a Pernambuco 800 aiqueires de farinha, requisitados ao Prove- 
dor Pedro Cubas pelo Governador Geral. Obras marcantes são: O Brasil 
e a Bacia do k r a ~ a ;  Uormrigos Jorge Velho e Palmares; A Guerra da 
Independencia no mar aa  Bahia e outras e muitas outras. 

Alexandre Mello, homem de grande estruturação moral viveu 
pela medicina, no culto da arte de Clio, amantissirno progenitor, na  
saudaaes c;a companheira, esposa inesqueclvel. Sursum corda. 

Paulo Romano, italo-paulista, italiano de nascimento, paulista 
de amores e aaoçao. Orgulhava-se de pertencer ao nosso sodalício, 
ingresso e permanencia por ações benemerentes, sempre repetidas. 
Ass-duo, durante decênios, alargava sua caridade despreendida pelos 
desvaos menos iavorec;dos da sociedade, com atenções pelo velho ca- 
rente e a criança desprotegida. Colecionava, de forma prioritária os 
trabalhos his~oriccs de seus conirades, acervo que o engalanava, 
dando-lhes motivações e alegrias. Será lembrado pela imanente bo- 
nomia mesmo entrado em anos. 

Paulo Camilher Florenpno, Criador da Casa do Bandeirante de 
São Paulo, radicado em Tcubalé, professor e museólogo. Deixou seu 
nome ligado a varios empreei~dimentos culturais relativos a preser- 
vação da memúria histórica paulista. Ilustrada de méritos, dirigiu, 
durante muitos anos a revista Paulistânia, órgão do Clube Piratinin- 
ga. Pesquisou a documentação arquitetônica e nobiliárquica do nosso 
passado, organizando também em sua terra natal (Taubaté) o Mu- 
seu histórico local. Chefe da atual Divisão do Arquivo Municipal da 
Secretaria de Cultura, localizou na área metropolitana numerosos 
vestígios da época bandeirista. Entre eles as ruínas da Casa do Ban- 
deirante, no Butantã, que descobriu em meio a um loteamento da 
Companhia Cily, restaurada com o apoio de Guilherme de Almeida 
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e Luis Saia, mobiliando-a inteiramente com peças do século XVIII, 
por ele recuperadas e restauradas. 

Publicou vários trabalhos básicos a cultura Taubateana o "Ro- 
teiro das Velhas Sedes de Fazendas do Ciclo do Café", "O Brazão e a 
Bandeira de Taubaté", e "Resumo Cronológico da História de Tau- 
baté". Ainda, de valia, é sua contribuição, o estudo de alguns tauba- 
teanos participes da conjuração mineira, condenados ao degredo, 
com os bens confiscados. Amou sua terra e a história de seus maiores. 

Geraldo Sesso Júnior. Nome proferido com comoção, em lembran- 
ça do confrade humano, simples, bom jornalista, amante de sua Cam- 
pinas e da Paulicéia de outros dias. Neste sodalício ficaram o recen- 
der de suas passadas e as fragrâncias de sua alma. Legou-nos duas 
obras já inclusas na bibliografia clássica: "Retalhos da Velha Cam- 
pinas" e "Retalhos da Velha São Paulo", com centenas de fotografias, 
tesouros opulentos dos registros do antanho. Trouxe-nos redivivo um 
passado extinto, caro às nossas lembranças, perpetuando-o com lavo- 
res da iconografia, em marcos perenes, fundados na sensibilidade e 
no culto aos chãos amados. Centenas de crônicas, referentes ao Ta- 
tuapé, publicadas na Imprensa, se reunidas em tomo, expressariam 
a eloqüente evolução de terras que iam de Penha de França, na Chá- 
cara Maranhão, de Justiniano de Me10 Franco, ao Brás onde ainda 
se insere a paróquia de Bom Jesus de Matosinhos. 

Geraldo Sesso, perene lembrança do perfeito companheiro, con- 
frade de eleição, cronista destacado. 

Jòão Batista de Sá, conhecido como Jolumá Brito, perquiridor 
dos fastos da terra de Barreto Leme, Campinas, pesquisador incan- 
sável dos alfarrábios, frequentador assíduo de bibliotecas, na procura 
de velhos jornais e revistas, levantou uma "História da Cidade de 
Campinas", em 26 volumes. Nela se encena o evolver do simples pouso 
de tropeiros, em passagem para o sertão, a ciclópica cidade de nossos 
dias, glória e afirmação do homem de São Paulo. Na  verdade reposi- 
tório imenso de informes sobre a gleba ilustrada, a antiga vila de 
São Carlos dos Goiases. Crônicas, artigos em periódicos, jornais diá- 
rios, as centenas, ilustram o labor deste confrade correspondente. 
Um livro sobre Carlos Gomes (o Tonico de Campinas), publicado em 
1936, permaneceu ao lado de volumes sobre o grande mestre-músico, 
de autoria de Ítala Gomes Vaz de Carvalho (filha do maestro), de 
Hermes Vieira, Gabriel Marques, e outros mais. Jolumá Brito ligou- 
se para sempre a crônica campineira e aos seus fúlgidos vultos. 

Alberto PradoGuimaráes. De velhos troncos, engenheiro, lavra- 
dor, pioneiro em Marilia ao lado de Bento Sampaio Vidal, Cristiano 
Altenfelder Silva, Alcindo Sales, coronel Joaquim Azevedo e Souza, 
lutando, produzindo, vibrando no setor agrícola, com o algodão, o 
café e as culturas brancas. Distinguiu-se, novo Cincinato, lidador in- 
domável, sempre pugnando, terçando armas, mas escrevendo e crian- 
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do também. Frequentador assíduo durante muitos decênios, desta 
casa, sempre com apartes pertinentes, e mais de uma vez polêmicos. 
Deixou livro de memórias e várias palestras e conferências, como a 
"Família Lébeis", "Marília", e a biografia do ilustre progenitor Alva- 
ro Macedo Guimarães. Expressou os homens de outros dias, exprimiu 
valores de uma época. 

Yan de Almeida Prado (João Fernando de Almeida Prado). 
Paulista insigne, dos maiores, historiador diferenciado, ensaista, fi18 
sofo social e critico d'arte, de análises profundas, definitivas. Obra 
clássica, a merecer citações: "Primeiros Povoadores do Brasil", "Per- 
nambuco e as Capitanias do Norte do Brasil", "A Bahia e as Capita- 
nias do Centro do Brasil", "São Vicente e as Capitanias do Sul do 
Brasil", "O Brasil e o Colonialismo Europeu", "A Conquista da Paraí- 
ba", "A Carta de Pero Vaz de Caminha", "Jean Baptiste Debret", 
"D. João VI' e o "Início da Classe Dirigente do Brasil", "A Política no 
Brasil", e outros, e outros, e ainda crônicas e ensaios sobre o movi- 
mento modernista, a tragédia da revolução de 1930, a nefanda dita- 
dura, etc. etc., Aristocrata, grão-senhor, de profunda e alta sensibili- 
dade, quanto as artes plásticas, gravuras, desenhos, livros, sempre e 
preferentemente referentes a Brasiliana que conhecia como mestre 
erudito e profundo. A história de sua biblioteca é bela saga de vida 
digna de ser vivida, a deambular anos afora, pelos livreiros e alfar- 
rabistas dos 2 mundos, com destaques em Paris; conhecia-os a todos 
s por eles era respeitado e reverenciado, "connaisseur" dos meandros 
das livrarias das ruas de Dante, São Roque, "Une des *coles", no 
"Quartier Latin", junto à Sorbonne, e ainda na  "Rive Gauche", na, 
quela Livraria "Shakespeare and Company", de George Whitiann, e 
de Sylvia Beach, de Gertrude Stein, por onde andaram Sartre, Hem- 
mingway, Henry Muller, Alberto Moravia, Jules Roman, Scoth Fitz- 
gerald, Paul Valery, Ezra Pound e James Joyce. 

Há de ficar na memória dos homens doutos e bons, de prol e 
sabença como criador de um grande salão de cultura, civilização e 
requinte, a "Pensão Humaitá", mais tarde transladada com o mesmo 
nome para a Rua Guaianazes, Campos Elíseos, verdadeira corte da 
cidadânia cultural. Seguiu as passadas de Freitas Vale na Vila Kirial 
(em Vila Romana), René Thiollier, na Avenida dos Paulistas (Vila 
Fortunato), e Edmundo Vasconcelos (na Rua Maestro Elias Lobo). 
Viandas raras e refinadas, preciosas aos "gounnets", vinhos, licores, 
arrnagnacs, regalos aos degustadores diferenciados. 

Exemplo a ser seguido, em dedicacões exemplares, no levantamen- 
to da memória bibliográfica da Pátria, com entusiasmo, devotamento, 
sem cessações ou soluções de continuidade. Ingressará no altar da 
nacionalidade ao lado dos fazedores de livrarias como Eduardo Prado, 
Oliveira Lima, Aureliano Leite, Lycurgo de Castro Santos Filho, Al- 
berto Lamego, centelhas do criador a semear na seára dos homens. 
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Inaicou-nos caminhos novos na bibliografia pátria, assentando- 
se em definitivo ao lado do imenso Odilon Nogueira de Matos (mes- 
tre dos mestres), de Rubens Borba de Moraes e de outros poucos mais; 
senhores dos tesouros opulentos de nossa memória histórica. 

Imensa admiração e lembranças imorredouras deste grão senhor 
da cultura e do bom gosto. . . 

Luis Eilmerich. Filho da Áustria, músico (pianista e compositor), 
jornalista, escritor, conferencista e crítico de arte. De Viena a Argen- 
tina, via Rio Grande do Sul, aqui chegou e ficou, contribuindo para 
o desenvolvimento artístico e cultural de nosso país. Desde 1934 labu- 
tou, iniciando-se, componente de um trio, no para nós saudoso Res- 
taurante Panamericano a Rua Xavier de Toledo, local - centro da 
resistência a ditadura, da mocidade da Paulicéia.. . Ao mesmo tempo 
regia óperas e operetas e era competidor no Stúciio Lírico. 

Acompanhante do violinista Georges Boulanger, do tenor Fer- 
ruccio Tagliavini, das espanholas La Gitanella e Ana Esmeralda, do 
cantor português Alberto Ribeiro (no filme Capas Negras) e ainda 
de Fernando Borel e Vicente Celestino. 

Pianista e regente de teatros paulistanos desaparecidos atuou no 
Cassino Antarctica, e teatros Boa Vista, Colombo, Santana e São 
Paulo. E também no Balé IV  Centenário de São Paulo, na ocasião 
compondo a Marcha Triunfal "Quatro SéculosJ', com versos de Gui- 
lherme de Almeida, para orquestra e coral. 

Professor de piano da l.a turma do Conservatório Dramático e 
Musical Dr. Carlos de Campos, de Tatuí e por concurso da Prefeitura 
Municipal de São Paulo; organizou cursos de História da Música e 
História da Dança na Escola Municipal de Bailado. 

Escreveu: "Pequeno Guia Musical", "História da Música", "Histó- 
ria da Dança", "Manual de Balé", "Biografias de Grandes Músicos", 
e vários outros. 

Labutou, a partir de 1958, no campo jornalístico, escrevendo 
crônicas e reportagens sobre música, teatro, balé, folclore, turismo, 
livros, destacando-se no "Diário de São Paulo", "Jornal da Música", 
"Jornal Municipal", "O Dia", "Folha da Tarde", "Gazeta Mercantil", 
"Destaque", "Símbolo", "A Gazeta", "Shopping News", revista 
"Música", e "América Latina" de Munique, entre outras. 

Pertenceu à Ordem dos Músicos, Associação dos Críticos de Artes 
e ao Ateneu Angrense de Letras e Artes, além de nosso sodalício; o 
jornalismo lhe proporcionou diversos prêmios e convites para repor- 
tagens ou recitais em vários Estados do Brasil e no Exterior (Chile, 
Alemanha, Uruguai, Espanha e Polônia) . 

O editor Afonso Vitale Sobrinho editou seu samba canção "Nunca 
mais", pela l.a vez ouvido no Teatro de São Paulo. 
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Escreveu ainda peças inspiradas para piano, canto e piano, bai- 
lado, conjuntos, orquestra e ccral. Muitas delas publicadas por con- 
ceituadas editoras nacionais. Destacamos: "Prelúdios", "Canção das 
Aguas" (para piano), e "Evoração Paulista" (para canto), "Ritmos 
Musicais" (24 peças, adequadas também para balé e exercícios de 
ginástica rltmica; "Tristesse", "Evocação Sertaneja", "Trova Brasilei- 
ra" e outras inéditas, eruditas e mesmo populares. 

Algumas de suas obras foram executadas pelas orquestras sinfô- 
nicas do Estado e da Prefeitura Municipal de São Paulo. Seus primei- 
ros três prelúdios ele dedicou a Sousa Lima, Fritz Jank e Yara Ber- 
nette. No último dia 2 de dezembro (faleceu em 28 de maio) houve 
espetáculo com suas obras para canto e piano na "Traço Galera Musi- 
cal" (São Paulo). 

Manuel Vitor de Azevedo. Faleceu aos 89 anos de idade, em 24 de 
janeiro, este mineiro de Juiz de Fora. Bacharel pelo Largo de São 
Francisco, integrante da Turma que teve Rui Barbosa como paranin- 
fo, no Jubileu de Ouro da formatura do excelso mestre do saber jurí- 
dico e da inteligência brasileira. Jornalista e fundador da Associação 
Jornalistica Católica e seu 1.O presidente. Militou no magistério e foi 
um dos fundadores do Partido Democrático Cristão de São Paulo; 
Deputado estadual, federal e vice-presidente da Assembléia Legislati- 
va de Sao Paulo, e seu presidente em 1954. 

Escritor com volumosa bagagem, e entre ela, "Seleta Cristã", e 
"Ficção e Realidade da Obra de Paulo Setubal", "Ruas de São Paulo", 
"Nossa Senhora de Aparecida", e muitas outras e principalmente "Cr& 
nicas" do instante supremo do "Angelus", a hora da Ave Maria! No 
rádio deu vazão ao seu acendrado espírito cristão. Membro da Acade- 
mia Cristá de Letras dela também foi presidente, em verdadeira home- 
nagem de seus conirades, cargo que ocupava ao desaparecer das jor- 
nadas terrenas. Fraterno amigo, era um bom, devotado as justas cau- 
sas, Iervoroso adepto das cruzadas em que tomava parte. 

José Armando Macedo Soares Afonseea. De tradicionais troncos 
brasileiros, advogado, político, deputado (estadual e federal), ocupou 
cargos na administração pública (secretariados, direção da Caixa Eco- 
nômica Federal). Participou ativamente dos movimentos cívicos e 
sociais de seu tempo, sempre ligado as causas justas e de beneme- 
rência. Membro de antigas confrarias paulistas, praticou o gesto de 
solidariedade, e a ação construtiva e desinteressada por amor a terra 
em que nasceu e a gente que pertenceu, nobrecendo-a. O orador 
que evoca sua figura destacada é conhecedor de destaques e ações que 
o credenciam a reverência dos pósteros. Sua ação silenciosa ("sub 
tegmine fagi") libertou agrilhoados pelo despotismo e do terrível 
nazi-fascismo. Colaborou ativamente na Ordem e no Instituto dos 
Advogados; no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; na 
A. B .I. ; na A.P .I. ; deixou tomos sobre "A Política Exterior do 
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Brasil"; e "Estudos sobre a Política Exterior do Brasil"; "O Proble- 
ma Habitacional" e o "Oriente Médio". . 

Respeito e reverência a sua personalidade de escol! 

Waldemar Pio dos Santos. Sócio efetivo, nascido em 14.5.1889. 
Oficial do Exército com distinta carreira, plena de serviços. Possuidor 
de vasta cultura geral e histórica, deixou numerosos trabalhos: "Vida 
e obra de Rio Branco"; "Antes de Tuiuti (de Passo da Pátria, o con- 
trovertido Ituzaingô a Tuiuti). Conheceu da crônica e do evolver dos 
feitos militares; seus trabaihos de nossas campanhas hão de perrna- 
necer, bem como seus Estudos Topográficos múltiplos, inclusive aque- 
les referentes ao Paraná, Santa Catarina e Estados sulinos. 

Lúcia de Tomasi. Nasceu em 15.12.1915. Sócia benfeitora. Cursou 
a Escola Caetano de Campos, normalista, e estudos superiores de Ar- 
queologia Pompeiana na Universidade de Nápoles, com estágios pro- 
longados na citada Pompéia e Herculano, inclusos nas escavações com 
sistemáticas arqueológicas. Profunda conhecedora da Numismática 
Geral e Brasileira, cultora do colecionismo da medalhística, espírito 
de escol, sensível, ilustrada, erudita. 

Amadeu Silveira Saraiva. Nasceu em 20.9.1889, sócio honorário, 
diplomado em comércio em St. Gall, Suíça; em engenharia, na escola 
Politécnica de Zurich e com cursos no King's College de Londres. 

Entusiasta da aviação, sua vida teve determinantes no estudo e 
culto da navegação aérea. Fator precípuo do Museu dos fastos aero- 
náuticos em São Paulo (no Ibirapuera), e das publicações da Funda- 
ção Santos Dummont. Entre outras, merece ser destacada a "Vida 
Intima de Santos Dumont", de sua autoria e "O Brasil na  História da 
Navegação Aérea". 

Grande desportista, senhor das práticas hípicas, homem de socie- 
dade, aristocrata, encheu com sua simpatia, lhaneza, cavalheirismo 
e presença distinta os grandes salões de seu tempo, fastígio, apogeu 
da "belle époque" e dos descendentes dos Barões do Café, na  capital 
paulista e na velha Europa (Roma, Londres e Paris). Presença mar- 
cante e saudosa. Vulto do velho Sáo Paulo. 

Luis Marques Poliano. Nascido em Vassouras aos 21.5.1903, apa- 
rentemente esquecido em seu canto, mas figura destacada no que 
concerne a medalhistica, condecorações, prebendas do Império e da 
l.a República, marcou com Alvaro de Sales Oliveira, Alvaro Veiga 
Coimbra e Kenut Prober, os momentos de maior fastígio e do cole- 
cionismo dessses cimélios da História Pátria. Conheci-o na distante 
mocidade, recebendo o refluxo de seus trabamos e publicações, algu- 
mas delas basilares para a teniática citada. 

Conservador, e mais tarde, em 1941, secretário do Museu Histó- 
rico Nacional; diplomava-se nesse mesmo Museu de Praça Marechal 
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Ancora, indiscutivelmente obra maior de Gustavo Barroso, apoio ini- 
cial de Epitácio Pessoa. Durante anos percorreu seus acervos, princi- 
palmente o de medalhas do 1 . O  Império, a estudar aquelas da Toma- 
da de Caiena, da morte de José Bonifácio e as dos feitos heróicos de 
Uruguaiana, Lomas Valentinas, Forte de Coimbra, Tuiuti, Campo 
Grande, Perebebui. A presença do mestre permanece, e hão de se re- 
gisLrar na memoria cios homens os labores deste varão que engala- 
nou peças e leitos, essenciais ao entendimento da nacionalidade. 

Ligado as nossas instituições paulistas, Sociedade Numismática 
Brasiieira (aias cie 'I'aunay e Sales Oliveira), Instituto Genealógico 
Srasiieiro (com Saivador lvíoya e outros beneméritos) tinha ligações 
com Por~ugal aonde chegou como membro da delegação as comemo- 
raçoes dos centenarios, em 1940. Obra marcante e definitiva. 

Menotti De1 Picchia (Paulo Menotti De1 Picchia), 96 anos de 
existencia xecunda, quase 50 anos de Academia, longo viver confundia 
do-se com a evoluçao e o progresso de São Paulo, de sua amada &a- 
tininga. Noventa e seis anos,quase um centênio, vida plenamente 
aproveitada a deitar raizes profundas, perpétuas na cultura e na 
historia Paulista. 

Lidador sem esmorecimentos, a criar, pintar, esculpir, para o 
porvir, mas também com o pincel e o escopro nos fastos do presente. 
Uo antigo Largo do Rosário (hoje Praça Antonio Prado), quase junto 
a Igreja dos Irmãos Negros de Antiga Confraria, para a imortalidade 
e a gloria. 'Ialento, lucidês, pertinácia, virtudes deste esbanjador de 
obras primas e em que se destacam as vivências de sua jornada eno- 
velada, confundida com o labor e o civismo de um povo e de uma nova 
raça. 

Estudioso, sempre a tentar melhor entender o Homem em todas 
as suas dimensões, deixou-nos obra polimorfa, variegada, sempre sa- 
cudida pela inteligência e um talento capazes de fazerem surgir jóias 
como "Angustia de D. João", "O Amor de Dulcinéia", "Chuva de 
Pedra", "Máscaras", "O Deus sem Rosto", "O Homem e a Morte", 
poesia, ensaios, romances, contos, "A Filha do Inca", "Dente de Ouro", 
"Salomé", "O Crime Daquela Noite", e o filho maior quase sinonímia, 
"Juca Mulato". Os estígmas universais de amor, inquietude, prazer e 
morte, (D. Juan), os sonhadores impenitentes (D. Quixote) (muito 
de seu retrato, biotipo, a acreditar nas coisas do espírito e do cora- 
çao) ; a Paulicéia de um tempo, Av. Paulista, Campos Elísios, Higie- 
nópolis, Brás, Bexiga, e Barra Funda; o operário e o intelectual; a 
mansão da nova aristocracia, os paludes do velho Saracura, além 
Anhangabau, e mais poemas "Moisés", e crônicas (é Hélios quem 
assina), e mais romances "Flama e Argila", "A Tormenta", "Camun- 
ká", ensaios, "Poemas do Vício e da Virtude", "Poemas de Amor", 
"República dos Estados Unidos do Brasil", e fantasias, "Kalum", "O 
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mistério do Sertão", Novelas, "Las", "Toda nua", e isto, e mais aqui- 
lo, o clássico, o universal aculturado em São Paulo, como ele mesmo; 
a vida diuturna da quase província que se eriça em Metrópoles; o filho 
e o neto do Barão do Café; o filho e o neto do imigrante; e Juca Mu- 
iato, cismador, com "o mesmo anseio de subir a mesma Diva, rompe 
em broto, florecer, frutificar", e que vai se apaixonar, encontrar "o 
olhar indiferente da filha da patroa", e "Revolução Paulista" espelho 
fia1 da imensa jornada de 1932. 

Menotti, no dizer de Julio Dantas, é o sonho das almas sutis, 
atormentadas que desejam o progresso, o evolver, necessitam evoluir, 
subir pelo espírito e pela alma, chegar a Deus. E lá está ele! Com a 
divindade suprema! 

Menotti de1 Picchia, verdadeiro imortal, sempre a terçar em es- 
grimas infindas, chegou a Deus, honrou a Pátria Paulista, distinguiu- 
se na Naçao Brasileira (Ad aeternitaten! ). 

Antonio Carlos Pacheco e Silva. Homem-maior de Piratininga, 
estruturador do frenocômio do Juqueri e da Psiquiatria Paulista. 
Intelectual, humanista, beletrista, homem de pensamento, senhor das 
tradições da terra bandeirante, pesquisador incançável do primado 
das forças do espírito e da inteligência. 

Figura singular, aristocrática, sempre integrante dos altos mo- 
mentos de civismo da nacionalidade. De velhas raízes paulistas e ibé- 
ricas, nossas pesquisas vão encontrar seus ancestrais no "De Bello 
Hispaniense", guerra de Júlio Cesar contra os filhos de Pompeu, a 
levantar, a mando do chefe romano, junto à Pamplona, o sítio de 
Ulia, na pessoa do espanhol de Bética, chamado Lucius Julius 
Paciaecus. 

Muito cedo esteve em Paris, ainda menino, no lar de Gabriel de 
Toledo Piza e Almeida, médico, republicano histórico, positivista, e 
embaixador na velha Lutécia, onde engrandeceu, durante mais de 20 
anos, a pátria distante. 

Quadro decisivo em sua formação que vai prosseguir na Faculda- 
de de Medicina, no Rio, em Santa Luzia, com mostras destacadas, 
com ações na ciência, nas letras, oradores, doutores da pena, da his- 
tória e do pensamento. Alvaro Osório de Almeida, Bruno Lobo, Pi- 
nheiro Guimarães, Leitão da Cunha, Maurício de Medeiros, Rocha 
Faria, Afrânio Peixoto, Miguel Pereira, Miguel Couto, Austregésilo, 
Roxo, Augusto Paulino, Fernando de Magalhães, luzeiro altíssimo 
de valores. 

Logo mais, novamente Paris, na Salpetrière, na Clínica de Pierre 
Marie, ao lado de George Dumas, Charles Richet, Beyle Foix, Babins- 
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ky, Déjerine, Raymond, Bouchard, e mais von Gehmeliten e Blender 
e Monakoj, na Suiça, e Kraepelin, na Germânia. 

E de tudo isso emergiu um dos maiores vultos da ciência e cultura 
em chaos paulistas. Honra excepcional que tanto iria contribuir para 
a vida de São Paulo, em múltiplos setores. 

Constituinte de 34, amante do direito de todos a saúde, torna-se 
herói e mártir na guerra cívica de 1932. 

Bibliófilo, e mesmo entrado em anos, com presença costumeira 
em Congressos da História da Medicina e União Mundial dos Médicos 
Escritores, com participação ativa, a fazê-lo intérprete e embaixador 
da alta cultura brasileira. Com Eurico Branco Ribeiro, exprimiu de 
forma significativa a classe médica de São Paulo, com prestígio inal- 
terado, além fronteiras. Simbolizou um período, exalçou valores de 
uma época, representou seus grandes momentos. Teve gestos e teste- 
munhos de longo alcance. Proferiu palestras, escreveu trabalhos de 
significação. 

Grande afirmação liberal, anti-fascista, plena do seu sempre 
repetido humanismo e espírito de justiça. 

Integrante de suprema guirlanda, em seu tempo, ao lado de 
Egas Muniz, Gregório Maraiion, Richet, Canell, Júlio Dantas, Afrânio 
Peixoto, Raul Carlos Briquet e George Dumas. 

Centenas de trabalhos, ensaios, livros expressam o seu universo 
cultural e científico, reinado de todas as ciências, de múltiplas mani- 
festaçoes do pensamento, império legítimo das conquistas da alma e 
do esplrito em eloqüente humanismo. 

Nos 90 anos de vida de nosso sodalicio ergue-nos a mente ao 
Altíssimo em rememoração de todos os que por aqui passaram em 
jornadas e dias de estudo e pesquisa! 

Ao término desta elegia, crônica de muita saudade, desejamos 
enaltecer os companheiros que aqui ficam, sonhando, ideando, reali- 
zando, labutando. Derradeiros sonhadores impenitentes, amando a 
Cultura, a Memória da Pátria, a História da Nacionalidade, obsti- 
nando-se mesmo, quando poucos, entre demonstrando pujança inte- 
le~tual ,  pertinácia, como pesquisadores incansáveis dos fastos de uma 
terra e de uma gente, Alcaneira, Digna, Formidanda. 

Aos confrades uma mensagem de respeito, admiração, querer 
bem, a certeza de não se estar só! Ao eminente presidente Lycurgo 
de Castro Santos Filho um insiante de louvações! A ele que uniu, 
somou, ergueu, confraternizou, enalteceu os que se nos antecederam, 
elevando-se, honrando-se e honrando a todos nós e as instituições que 
pertence! Grande sistematizador da História da Medicina, historiador 
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erudito, médico distinto, Presidente honorário da Academia Campi- 
nense de Letras e construtor de seu templo-sede; presidente das Aca- 
demias Paulista de Letras e de História, timoneiro seguro e vitorioso; 
presidente desta Casa de Cesário Mota Júnior, de Jaguaribe, Bour- 
roul e Toledo Piza, o nosso amado Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, mais antigo cenáculo cultural de Piratininga, levando-o 
a segufas realizações e melhores destinações, em clima de liberalidade 
e fidalguia! ! Por tudo isso e muito mais, bem merece o ilustrado mor- 
tal a medalha da gratidão, "gratitudinis nosmina", nos anseios inso- 
pitáveis de reverência e respeito, tributados por pares e confrades! 
E é como se a entregassemos com estas derradeiras palavras e enfáti- 
cos aplausos! 

Obs.: Homenagem a s6cios falecidos - 1987. Ver ATA da sessão de 21 de 
outubro de 1987, Revista do IHGSP, Vol. LXXXII, págs. 209 a 212. 



SAUDAÇÃO NATALINA 
(20-12-1988) 

ROBERTO MACHADO CARVALHO 

Por especial e honrosa designação do sr. Acadêmico Lycurgo de 
Castro Santos Filho, presidente do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, peço vênia aos senhores e senhoras, para dirigir uma 
breve saudação natalina, neste encontro de confraternização dos 
sócios, familiares e amigos de nossa querida Casa da Rua Benjamin 
Constant, o quase centenário Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo. 

Neste momento festivo de congraçamento, de distribuição de 
votos de amor e paz, de esperanças renovadas num mundo melhor e 
um Brasil livre dos males que o atormentam, sempre é oportuno 
recordar o brilho da iniciativa e idealismo de Domingos Jaguaribe, 
Antônio de Toledo Piza e Estevão Leão Bourroul, quando nos idos de 
1894, conseguiram reunir na Academia de Direito, uma pleiade de 
idealistas, homens de boa vontade, de reconhecidos méritos culturais 
e científicos, tendo em vista, a fundação de um Instituto Histórico e 
Geográfico, sediado na cidade de S. Paulo, com o objetivo de pesqui- 
sar, estudar e divulgar a História e a Geografia, dando especial des- 
taque ao Estado de São Paulo. 

Ocorre-nos então a lembrança de um notável timoneiro daquele 
barco que iniciava uma alvissareira e radiosa viagem, por águas cor- 
rentes e limpas e que perdura por quase um centênio, iluminando 
com seus faróis, os horizontes de cultura, instrução e educação de 
Piratininga. Refiro-me a CESARIO MOTA JR., cuja memória é reve- 
renciada por todos nós, com o maior carinho e respeito. A lembrança 
sugere duas felizes coincidências. A primeira é que o médico Dr. Ce- 
sário deu a largada da longa viagem e o médico Dr. Lycurgo, coman- 
da o leme, com sabedoria, firmeza e determinação, neste 1988. A se- 
gunda, é que homenageamos hoje, justa e merecidamente, um ilustre 
sócio Benemerito, o Prof. Vinicio Stein Campos, pelos relevantes ser- 
viços prestados ao sodalício, desde sua posse em 19 de julho de 1952 
até nossos dias, trinta e seis anos decorridos, salientando sua operosa 
atuação na Secretaria por mais de vinte anos. Alguém pode me inter- 
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rogar - mas o que tem a haver o Prof. Vinicio com a memória do Dr. 
Cesário Mota Jr. Voltemos então nossas vistas para a velha S. João 
de Capivari, terra natal de nosso homenageado e residência, por lon- 
gos anos do médico Dr. Cesário, de onde saiu por volta de 1890, para 
ocupar altos cargos na administração pública, revelando-se então o 
estadista de escol que toda São Paulo admira. No InsLituto, ambos 
foram grandes, cada qual no seu tempo. 

A visão das soluções para os problemas de uma instituição do 
porte do Instituto, some-se as qualidades de caráter e generosidade, 
apanágios da distinta família Stein Pires de Campos, tão bem repre- 
sentada pelos irmãos Vinicio e o saudoso Dr. Altino, os quais, num 
gesto de magnimidade, ofereceram seus recursos materiais, através 
da Associação Beneficente "Major Pires de Campos" para que o Insti- 
tuto desse continuidade a publicação de sua tradicional e conceitua- 
da Revista. Compreenderam bem, os ilustres homenageados, o alcance 
da Revista como instrumento de divulgação cultural, de aproximação 
com a comunidade e de maior projeção do Instituto nos meios cultu- 
rais e científicos de São Paulo e do Brasil. Graças ao nobre gesto, foi 
possível editarmos, no corrente ano, três números da Revista, fato 
inédito na história do silogeu e que ficará para sempre registrado em 
seus Anais. E ficará também marcada a gratidão, virtude excelsa, de 
todos aqueles que labutam para o engrandecimento da Casa de Cesá- 
rio Mota Jr., através da outorga dos diplomas de sócio Grande Bene- 
mérito ao Prof. Vinicio Stein Campos e de sócio Benfeitor pós-mortem 
ao Dr. Altino Stein Pires de Campos. 

Nesta aproximação do Natal e do Dia Universal de Confraterni- 
zação, limiar de uma nova etapa, voltemos nossas vistas e nossos 
corações para a instituição que nos congrega e nos estimula a pelejar 
no campo da cultura: o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
Ficará mais ameno nosso trabalho, com a permanente presença de 
todos, com a participação em nossas sessões plenárias e nas mesas 
redondas do Centro de Estudos Históricos - o vitorioso CEHIS, com 
as colaborações em nossa Revista, em nossos Cursos, Simpósios e Con- 
ferências, com o usufruir dos benefícios que o Instituto oferece como 
a rica Biblioteca "Afonso de Taunay", o magnífico acervo da Heme- 
roteca "Julio Mesquita", as valiosas peças do Museu "José Bonifácio" 
e o excelente Arquivo e Documentação. 

Estamos vivendo momentos de renovação e dinamização de nos- 
sas atividades, de intercâmbio com outras entidades, de presença nos 
noticiários da imprensa e de portas abertas aos que desejam, desin- 
teressadamente e por amor a uma nobre causa, trabalhar e participar 
da vida associativa do Instituto. É: da vontade, do esforço, da inteli- 
gência e da cultura de todos os associados que chegaremos ao grande 
dia do Centenário, quando então, poderemos proclamar que o idealis- 
mo e o amor a São Paulo, dos denodados fundadores, não foram em 
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vão e o Estado bandeirante, após Cem anos, pode' contar com uma 
instituiçao de altos méritos, estrela das mais fulgurantes na conste- 
lação cultural de São Paulo e do Brasil. 

Aos senhores e senhoras, em nome do presidente Acadêmico Ly- 
curgo de Castro Santos F71ho e dos diretores do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, nossos melhores votos de Feliz Natal e 
próspero Ano Novo. 



Comunicações do CEHIS 

O EXERCITO E A ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA 

REGINALDO MOREIRA DE MZRANDA 

Há cem anos, em 13 de maio de 
1888, foi promulgado o decreto nP 
3.353 abolindo a escravidão negra no 
Brasil. E: a famosa Lei Aurea assi- 
nada pela Princesa Isabel. A abolição 
foi historicamente tardia porque a ri- 
queza da aristocracia rural, detentora 
do poder político, dependia basica- 
mente do trabalho escravo. 

Negros e mulatos sempre foram nu- 
merosos em nossas forças terrestres 
devido à sua grande quantidade na 
população. Até o começo do século 
atual, a massa de soldados e demais 
praças era de indivíduos vindos das 
mais modestas classes sociais. Cita- 
mos um exemplo interessante. No 
centro da cidade de São Paulo, a Ca- 
pela dos Aflitos é o que restou do 
primeiro cemitério público da cidade, 
inaugurado na década de 1770 para o 
sepultamento de pessoas humildes, 
inclusive soldados, que não eram en- 
terradas nas igrejas. O primeiro gran- 
de comandante negro foi o pernam- 
bucano Henrique Dias, durante as 
guerras contra os holandeses. Em sua 
memória foram criados os Batalhões 
de Caçadores Henriques, em Pernam- 
buco, na Bahia e no Rio de Janeiro, 
constituídos inteiramente por homens 
de cor. Os uniformes daqueles bata- 
lhões eram brancos, paramentados de 
vermelho e aparecem no belo álbum 
de fardamentos editado pelo Ministé- 
rio da Guerra no Centenário da In- 
dependência. No tempo do ImpBrio, 
negros e mulatos podiam assentar 
praça no Exército desde que fossem 
livres e crioulos, isto é. brasileiros 
natos. Nos primeiros anos após a In- 
dependência, dois Batalhões de Liber- 
toi constituíam a guarnição de Monte- 
vidéu. capital da Província Cis~latina. 
Os lahceiros negros farrapos tiveram 

atliação importante durante a Revo- 
lução Farroupilha no Rio Grande do 
Sul. Grandes efetivos de pretos e mu- 
latos combateram na Guerra do Pa- 
raguai, muitos deles antigos escravos 
libertados para assentar praça no 
Exército e outras forças. Vários tom- 
baram em condições heróicas, como 
o corneteiro negro João José de Je- 
sus, paulista de Jacarei, elogiado por 
Osório. 

O Exército Brasileiro, devido S sua 
tradicional formação democrática, 
sempre foi um meio de ascenção so- 
cial para homens de valor e de ori- 
gem modesta. Um dos maiores aboli- 
cionistas foi o negro baiano Luís Ga- 
ma, que iniciou sua formação intelec- 
tual e ideológica como cabo do Exér- 
cito na guarnição de S. Paulo. André 
Pinto Rebouças, mulato baiano, as- 
sentou praça como soldado, engenhei- 
ro civil e militar pela Escola Central 
do Exército, combateu como oficial na 
Guerra do Paraguai e foi um dos bra- 
sileiros mais cultos e ilustres da sua 
geração. Consta ser o primeiro brzsi- 
leiro de cor a se formar engenheiro. 
Na atualidade, entre os negros e par- 
dos que ocuparam e continuam 
ocupando altos postos no Exército, ci- 
tamos, em homenagem, o Marechal 
João Baptista de Matos, carioca e 
muito bom historiador. 

A participação do Exército na cam- 
panha abolicionista surgiu apbs a 
Guerra do Paraguai. Um dos mais 
graves incidentes da Questão Militar, 
que resultou na derrubada do regime 
monárquico, foi causado pelas home- 
nagens oficialmente prestadas pelo 
Tenente Coronel Sena Madureira ao 
famoso jangadeiro Francisco do Nas- 
cimento, o "Dragão do Mar", símbolo 
dos abolicionistas cearenses. 
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Na província de São Paulo, escra- Sesquicentenário da Independência 
vos fugidos, na maioria das fazendas pelo Estado-Maior do Exército. 
de café, eram recebidos em Santos -dado no R ~ O  de janeiro em me% 
como pessoas livres e concentravam- dos de 1887, o clube Militar teve in. 
se no célebre Quilombo do Jabaqua- fluência decisiva na abolição. Definin- ra, liderado pelo grande abolicionista do a posição do ~ ~ é ~ ~ i t ~ ,  em outubro 
Quintino de Lacerda, negro SergiPano, do mesmo ano, o Presidente do c l ~  
antigo escravo e Major honorário do be, Marechal Manoel Deodor0 da 
Exército. Em 1887 duas tragédias Fonseca, por proposta do Coronel 
ocorridas na Província abalaram a Benjamin Constant, dirigiu à Prince- 
opinião pública nacional. Em Uma ci- sa Regente respeitoso documento pe- 
dade do Interior, o Delegado de Po- dindo fosse o Exército dispensado do 
lícia Joaquim Firmino de Araújo encargo de perseguir e capturar es- 
Cunha foi barbaramente assassinado cravos fugidos. Sem a garantia da 
por ter declarado em público ser fa- força legal, a odiosa e arcaica insti- 
vorável a abolição. Na Serra do Cuba- tdção estava praticamente extinta. 
tão houve um choque armado, com 
mortes, entre um bando de escravos Uma das maiores glórias do Exér- 
que fugiam para Santos e um desta- cito Brasileiro foi sua atuação, (deci- 
camento do Exército. Este choque é siva e oportuna, na abolição da es- 
citado, inclusive, na "História do cravatura. Atuação inspirada unica- 
Exército Brasileiro", publicada no mente por sentimentos humanitários. 



PE. QUIRICIO CAXA 

ODZLON NOGUEIRA DE MATOS 

O Pe. Quirício Caxa vinculou seu 
nome a historiografia brasileira por 
ter sido o primeiro biógrafo de An- 
chieta. Com efeito, um ano após o 
falecimento do grande missionário, 
portanto em 1598, Quirício Caxa com- 
pôs, por incumbência do Pe. Pero Ro- 
drigues, sua "Breve relação da vida 
e morte do Pe. José de Anchieta", pre- 
cioso códice que permaneceu inédito 
até 1934, quando, por iniciativa do Pe. 
Serafim Leite, foi publicado na revis- 
ta "Brotéria", de Lisboa. 

Não é muito o que se sabe sobre 
Quirício Caxa. O próprio Serafim Lei- 
te, o maior historiador da obra je- 
suítica no Brasil, e que dele cuidou, 
inclusive divulgando-lhe a obra, não 
teve muito o que dizer sobre ele. Sa- 
be-se que ingressou na Companhia de 
Jesus em 1559, vindo para o Brasil na 
sétima leva de missionários, em 1563. 
Pregador de fama, foi também profes- 
sor de teologia e vice-reitor do Colé- 
gio da Bahia. Desempenhou importan- 
tes tarefas no campo missionário a 
que se consagrou. Serafim Leite che  
ga a afirmar que depois da morte de 
Nóbrega, era Caxa quem resolvia to- 
dos os problemas difíceis da Compa- 
nhia - e que deveriam ser muitos 
- na Província do Brasil. Viveu 36 
anos na América, tendo falecido em 
1599, poucos meses depois de haver-se 
desincumbido da tarefa que lhe con- 
fiara o Pe. Pero Rodrigues, e da qual 
resultou a primeira biografia de An- 
chieta. Era de nacionalidade espanho- 
la, mas de formação portuguesa, tal 
qual seu biografado. 

Ao Pe. Serafim Leite, conforme já 
se indicou, devemos a primeira pu- 
blicação do precioso ms de Quirício 
Caxa, no vol. 18, de "Brotéria", de 
1934. Valorizou o ilustre jesuíta a sua 
edição com anotações elucidativas 
de caráter biográfico. Pouco depois, 
em 1937, Serafim Leite publicou-o no- 
vamente em seu livro Páginas de His- 
tória do Brasil, vol. 97 da coleção 
"Brasiliana", da Companhia Editora 
Nacional. 

De então para cá, mais seis edições 
mereceu o singelo livrinho de Quirí- 
cio Caxa, o que é sobremaneira sig- 
nificativo para um trabalho de tal na- 
tureza, sendo quatro em volumes avul- 
sos e outras duas, incluídas em publi- 
cações culturais. Parece-me importan- 
te registrá-las: 

Na década de 40 apareceram duas 
edições: uma pelo Serviço de Do- 
cumentação do Ministério da Educa- 
ção, na "Coleção Brasileira de Divul- 
gacão", série I, n.O 2, de 1946, opús- 
culo de 42 páginas. Consta apenas do 
texto, sem qualquer introdução, pre- 
fácio, comentário ou nota explicativa, 
e tem como título apenas José de An- 
chieta. Outra, em "Autores e Livros", 
publicação dirigi,da por Múcio Leão, 
originalmente como suplemento domi- 
nical do jornal "A Manhã", do Rio de 
Janeiro e posteriormente como publi- 
cação avulsa. O fascículo 9, do volu- 
me IX, correspondente ao dia 26 de 
setembro de 1948, foi quase todo de- 
dicado ao Pe. Quirício Caxa, nele se 
transcrevendo integralmente a biogra- 
fia de Anchieta. Para esta publicação 
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foi utilizada a edição do Ministério da 
Educação, referida anteriormente tin- 
clusive com a reprodução em clichê 
de sua capa), o que julgou o redator 
de "Autores e Livros" a julgar que a 
"Breve Relação" (título original do li- 
vrinho de Caxa) constitui trabalho di- 
ferente da biografia de Anchieta. 

A década de 50 pertence a edição 
de Joaquim Ribeiro, publicada em vo- 
lume pela Secretaria de Cultura do 
antigo Distrito Federal; esta edição 
não traz data, nem na página-de-ros- 
to, nem na capa, nem no prefácio, 
nem colofão, enfim em parte alguma; 
todavia, parece ser de 1957, quando 
era Prefeito do Rio de Janeiro o Sr. 
Negrão de Lima. O Pe, Hélio A. Viot- 
ti, que a cita em sua biografia de 
Anchieta, atribui-lhe a data de 1957, 
porém colocando-a entre parênteses, o 
que em bibliografia significa que ela 
não figura no volume. 

A década de 60, pertence a edição, 
também em volume, promovida por 
Brasil Bandecchi, volume 10, dos "Ca- 
dernos de História", da antiga Edito- 
ra Obelisco, São Paulo, 1965. Dezesseis 
anos depois da edição de nosso sau- 
doso Bandecchi, chegou-nos do sul 

mais uma ediçáo da obra de Quiricio 
Caxa, não em volume avulso, mas in- 
cluída em o vol. 17, nP 59, de "Estu- 
dos Leopoldenses", preciosa publica- 
ção da Universidade jesuística de São 
Leopoldo, RS, a Universidade do Rio 
dos Sinos, conhecida pela sigla Unisi- 
nos, de 1981. E agora, sete anos de- 
pois, surge-nos um novo Quirício Ca- 
xa, graças aos cuidados do pe. Hélio 
Abranches Viotti, num belo volume 
incluindo também a biografia de An- 
chieta do Pe. Pero Rodrigues, ao qual 
já fizemos referência. Daí O signifi- 
cativo título que lhe deu nosso pre- 
claro confrade: As primeiras biogra- 
fia de Anchieta, vol. 13 das Obras de 
Anchieta, que vem sendo editadas pe- 
las Edições Loyola. 

Resumindo, as oito edições até ago- 
ra publicadas do singelo livrinho de 
Quirício Caxa: 

1. 1934. Edição "Brotéria" - 2. 1937. 
Edição "Brasiliana" - 3. 1946. Edição 
Ministério da Educação - 4. 1948. Edi- 
ção "Autores e Livros" - 5. 1957 ( ? I .  
Edição Joaquim Ribeiro - 6. 1965. Edi- 
ção Brasil Bandecchi - 7. 1981. Edi- 
ção Unisinos - 8. 1988. Edição Padre 
Viotti. 



SOBRE A HISTÕRIA 

Em uma das reuniões do CEHIS, 
tivemos a oportunidade de comentar 
uma obra interessantíssima, intitulada 
ALMANAQUE HISTÓRICO DE PA- 
TROCfNIO PAULISTA, cujo grande 
merecimento foi despertar a popula- 
ção local para o passado de sua ci- 
dade, pois reuniu mais de meia cen- 
tena de artigos escritos pelos mora- 
dores. 

Agora, trazemos mais duas obras 
sobre o nordeste paulista, que são: 
"PELOS CAMINHOS DA HISTÓRIA 
DE SANTA RITA DO PARAfSO", de 
Sebastião Angelo de Souza e "MEMÓ 
RIAS DE SAO JOAQUIM", de Lúcio 
de Oliveira Falleiros. 

São ambas de grande valor e re- 
sultaram de pesquisas sérias e demo- 
radas, enriquecendo, assim, a histo- 
riografia regional paulista. 

Apesar de estudarem cidades relati- 
vamente próximas, na mesma região 
do Estado, suas origens, porém, são 
separadas por quase um século, mos- 
trando claramente a evolução do po- 
voamento regional, sempre relaciona- 
do com os caminhos; para Santa Rita 
do Paraíso, atual Igarapava, um des- 
vio do Caminho do Anhanguera, da 
Estrada dos Goiases, no século XIX 
e para São Joaquim, atual São Joa- 
quim da Barra, o avanço da Cia. Mo- 
jiana de Estradas de Ferro, de Ribei- 
rão Preto para Uberaba, no final do 
século XIX e início deste século. 

O autor de "PELOS CAMINHOS 
DA HIST6RIA DE SANTA RITA DO 
PARAÍSO" provou que a fundação de 

DA ALTA MOJIANA 

JOSÉ GERALDO EVANGELISTA 

Igarapava é devida ao Cap. Anselmo 
Ferreira de Barcellos e Pe. Zefirino 
Baptista Carmo, ambos moradores 
dos mais antigos, que adentraram a 
reeiáo da Franca nos mimeiros anos 
dÕ século XIX, sendÔ que o Cap. 
Anselmo é sobrinho do Capitão Hi- 
pólito Antônio Pinheiro, o mesmo 
que solicitou ao Capitão-General da 
Capitania de São Paulo, a criação da 
Freguesia da Franca, concretizada em 
1805 e que marcou o início da ocupa- 
ção organizada do nordeste paulista. 

Este Cap. Anselmo foi o cabeça das 
"Anselmadas", as três invasões a mão 
armada da já então Vila Franca do 
Imperador. em 1838, naquele período 
crítico das Regências e que Estevão 
Leão Bourroul tratou mais de uma 
vez em reuniões de nosso sodalício. 

As motivações profundas deste úni- 
co movimento armado, em território 
paulista, irmão da Cabanada, da Sabi- 
nada, da Balaiada e de outras suble- 
vações, ainda não foram compreen- 
didas, embora haja quem pense que, 
no caso da "Anselmada", foi uma in- 
surreição da "nobreza agrária", dos 
fazendeiros mais antigos, mais ricos 
e também mais rudes contra a "no- 
breza urbana", representada pelas au- 
toridades da justiça (juiz de paz, pro- 
motor), da administração pública (ve- 
readores e oficiais da câmara) e at6 
de comerciantes, chegados a região há 
menos tempo, em vias de enriqueci- 
mento e mais esclarecidos, capazes de 
isofismar com as leis e de descobrir 
nelas, brechas, que agasalhassem seus 
interesses menos puros. 
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Temos nossas dúvidas quanto a es- 
ta interpretação, uma vez que as au- 
toridades judiciais e administrativas 
eram escolhidas, pelo voto, entre os 
"homens bons", inclusive fazendeiros. 
O próprio Cap. Anselmo, embora fa- 
zendeiro, foi vereador e juiz de paz 
e seus tios, também fazendeiros, exer- 
ceram cargos públicos na Vila Franca. 

De qualquer forma, Sebastião Ange- 
10 de Souza dB um presente régio aos 
historiadores, transcrevendo, na sua 
história de Santa Rita do Paraíso, o 
processo crime inteiro das "Anselrna- 
das", desde a pronúncia até a senten- 
ça absolutória. 

E não ficou nisto a bela obra do his- 
toriadord e Igarapava, pois, foi às fon- 
tes e trasladou, para o livro, numero- 
sos outros documentos altamente es- 
clarecedores, como os obtidos no Co- 
légio do Caraça, a respeito da figura 
curiosa do Pe. Zefirino, que foi Pre- 
sidente da Cámara da Franca e do Pe. 
Jesuíno, que fundou na década de 1830 
a Fazenda do Paraíso. para receber 
escravos que libertava e ãinda do po- 
voamento da margem direita do Rio 
~ i a n d e ,  em terras-mineiras do AraxB, 
do Arraial do Desemboque, a da Fre- 
guesia do Sacramento e do Arraial 
da Farinha Podre, cujos faistos histó- 
ricos se interpenetravam com os de 
Santa Rita e explicavam algumas de 
suas passagens. 

Já a obra do Prof. Lúcio de Olivei- 
ra Falleiros trata essencialmente des- 
te século, pois os primeiros morado- 
res de S. Joaquim acantonaram ao ia- 
do do "picadão", que a Mojiana abriu 
e por onde se estenderiam, em pouco 
tempo, seus trilhos. Dir-se-ia que suas 
fontes eram mai,s acessíveis e até de- 
poimentos de velhos moradores po- 
diam ser obtidos. É verdae mas nem 
por ito o trabalho seria mais simples, 
pois todos sabemos como é falível 
a memória humana, principalmente 
quando os fatos não se relacionam 
diretamente com a vida familiar, além 
de poderem ser contestados pela óti- 
ca de outros antigos habitantes. 

O autor soube fugir destas ciladas 
em que tantos se perdem. Narrou, 
com isenção, a história de sua terra, 
as suas lutas, as suas dificuldades, as 
suas vitórias e os seus gritos de triun- 
fo, no duro ofício de viver do homem 
comum, da gente que, vinda de toda 
parte, fez de São Joaquim o seu lar 
e o seu mundo. 
E, pois, uma bela reconstituiçáo do 

passado de São Joaquim da Barra, 
que, com Jardinópolis, Orlândis e 
Guará, são a segunda geração das ci- 
dades do nordeste paulista, filhas ou 
netas de Franca, Batatais, Ituverava e 
Igarapava, para só citar as  maiores. 

O curioso é que, com exceção de 
Franca, a diferença de idade entre 
elas é muito pouco significativa, por- 
que o caft? e a ferrovia, se provocaram 
o nascimento e desenvolvimento das 
novas, apagaram os marcos do passa- 
do nas velhas, todas revitalizadas e 
até deslocando seu centro urbano pa- 
ra sítios topograficamente melhores. 

Daí, a importância destes estudos, 
uma vez que o passado não vive ne- 
las em sobradões antigos ou vielas 
abandonadas mas somente na memó- 
ria do povo e nos documentos vene- 
rando~,  que o Museu Histórico de 
Franca guarda tão bem. 

Deste breve esboço das duas obras, 
que passo hs mãos do sr. Presidente, 
para enriquecer as estantes de histó- 
ria regional paulista de nossa Biblio- 
teca, podem os nossos confrades aqui- 
latar como a Alta Mojiana é uma re- 
gião feliz, pois seus filhos sabem va- 
lorizar o seu passado, trazendo-o à luz 
do dia e permitindo que outros estu- 
diosos possam compreender melhor a 
história paulista. Não foi por acaso 
que seus moradores, consultados ter- 
ta vez, em meados da terceira déca- 
da do século passado, se desejavam 
pertencer à Província de Minas, res- 
ponderam que queriam permanecer 
pauiistas. Portanto, se mineiros de nas- 
cimento, eram pa~liStaS Por opção, 
esta brava gente da Alta Mojiana. 



NOTAS SOBRE HISTÓRIA DO PODER LEGISLATIVO 

A. ROBERTO DE PAULA LEITE 

O Poder Legislativo atual tem suas 
raizes nas assembléias medievais. Sur- 
giram e se desenvolveram em toda a 
Europa ocidental no último terço da 
Idade MBdia. Eram os estados gerais 
franceses, as Cortes portuguesas-e, so- 
bretudo, o Parlamento britânico. 

Foi produto da ampliação do Con- 
selho, órgão usado pelos monarcas, 
antes de tomar decisões mais impor- 
tantes. Conforme revela a experiéncia 
histdrica, o Poder Legislativo se cons- 
titui numa peça básica de todo meca- 
nismo político a fim de coibir, p re  
vinir abusos de poder e orientar a 
ação do governo, do chamado Poder 
Executivo. 

Contudo, os problemas, as exigên- 
cias de cada época são diferentes e, 
até antagonicas. Por isso, o Parlamen- 
to não é estático nem imutável, pois, 
as realidades sempre se transformam. 
Portanto, Poder Legislativo é aquele 
a quem compete a elaboração, discus- 
são e aprovação das leis que devem 
ser aplicadas. 

É exercido por duas assembléias: a 
Câmara dos Deputados e o Senado, 
que formam o Congresso ou o Par- 
lamento Nacional. Enfim, o Poder Le- 
gislativo é o poder ao qual compete 
a feitura das leis. 

Por outro lado, o Estado moderno, 
do qual o Estado democrático é uma 
evolução, surgiu com a secularização 
do Estado, nos séculos XVI e XVII. 
De resto, remotamente, vem da civi- 
lização greco-romana. Aliás, a civili- 
zação helênica sentiu a necesidade de 

sistematizar certos princípios de for- 
ma permanente. Essa foi, em suma, 
a obra dos legisladores gregos, prin- 
cipalmente Licurgo e Sólon. 

O monarca convocava o Parlamen- 
to para dele obter os recursos im- 
prescindiveis. Todavia, o povo fazia 
corrtantes reivindicações. Os repre 
sentantes formulavam petições ao rei. 
Assim, havia negociações lado-a-lado. 
Principalmente no que dizia respeito 
a tributos. Elaboravam leis a fim de 
limitar o arbítrio dos governantes, pa- 
ra resguardar a liberdade ,dos súdi- 
tos. Convém salientar, dentro desse 
esquema, o Parlamento inglês que era 
o verdadeiro modelo, em pleno século 
XVIII. Desse jeito o povo influencía- 
va as decisões, fiscalizava o emprego 
do dinheiro publico, enfim, controlava 
a política do governo monárquico. 

As assembléias medievais nso sur- 
giram de reivindicação dos governados, 
ao contrário, resultaram da necessida- 
de do governo contar com a colabo- 
ração das governados. A criação de 
impostos, por exemplo, dependia des- 
sas assembléias, porque delas resulta- 
vam a tributação com que o povo con- 
correria para financiar atividades do 
Estado, mesmo porque o erário real 
não podia suportar tudo sozinho. Isso 
ocorria principalmente por ensejo  da^ 
guerras. Dessa forma, o monarca ti- 
nha que recorrer a contribuição dos 
súditos. Cabia ao príncipe pleitear do 
povo o consentimento. Em fins da 
Idade MBdia essa situação tornou-se 
mais aguda, pois, o exército e a mari- 
nha eram permanentes. 
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A inglesa foi considerada a mais im- 
portante das assembléias medievais, 
mesmo porque autorizava impostos 
temporários. Já nos Estados Gerais 
franceses concediam ao monarca o 
poder de arrecadar os tributas por 
tempo indeterminado. 

O século passado foi o apogeu do 
Parlamento. Nele, realmente, se con- 
centrava o poder emanado do povo. 
A vontade do povo era a vontade do 
Parlamento. O que marca, o que ca- 
racteriza o parlamentarismo era a su- 
premacia do Parlamento. 

Coube, como é do conhecimento ge- 
ral, a Montesquieu que criou uma fór- 
mula clássica da divisão de três po- 
deres, Legislativo, Judiciário e Execu- 
tivo, independentes e harmônicos, 
constituiram um instrumento necessá- 
rio a Democracia moderna. Nesse mo- 
delo, enfatizava-se a presença do Po- 
der Legislativo. Mesmo porque cabia 
a este fixar os limites onde se exercia 
a autonomia de cada poder. Em seu 
artigo 16, da obra "O Espírito das 
Leis", acentuava a importância da li- 
berdade, pois, a "liberdade é o direi- 
to de fazer tudo o que as leis permi- 
tem" (Livro XI, Cap. 111). 

A tese de Montesquieu dá ênfase 
ao Legislativo. É quem faz a lei. O 
Executivo executa a lei. Na Europa, 
esse fato determinou a supremacia do 
Legislativo. A Constituição inglesa ins- 
pirou o modelo de Montesquieu. 

Profundamente conservadora, Es- 
parta atribuiu a redação das suas leis 
a Licurgo, a quem considerava como 
um herói divino. Segundo a tradição, 
Licurgo no século IX. Pertencia à fa- 
mília real e governara o país durante 
a menoridade do príncipe seu sobri- 
nho. Acusado de aspirar ao trono, re- 
tirou-se de Esparta. Depois, viajou pe- 
la Asia Menor e pelo Egito além de 
visitar a ilha de Creta, onde, aliás, 
estudou a legislação de Minos. 

Durante as suas peregrinações ad- 
quiriu experiência política e aprendeu 
a conhecer os homens. Em contrapar- 
tida, observou instituições e formas 
de governo, Ao retornar à pátria en- 
controu-a envolvida em conflitos, anar- 

quizada e decadente. Daí, concebeu, 
então, o projeto de adotar com um no- 
vo código de leis, a fim de proporcio- 
nar-lhe a propriedade que merecia. 

Os espartanos aceitaram as leis de 
Licurgo e obrigaram-se, por juramen- 
to, a observá-las, até que o legisla- 
dor regressasse de uma nova viagem 
que ia empreender. 

Contudo, Licurgo ausentou-se. E 
nunca mais voltou. O seu objetivo, no 
caso, era assegurar, desse modo, o 
cumprimento das instruçóes governa- 
tivas. Essa lenda, hoje, é considerada, 
apenas um mito. Na realidade, a cha- 
mada legislação de Licurgo não foi 
obra de um só homem ou de uma só 
época. Ao contrário, representa o re- 
sultado de uma lenta evolução que s6 
no século V I  tornou as instituições 
espartanas estáveis e definitivas. 

A organização política de Esparta 
oferece um aspecto original e curioso, 
no meio das instituições das restantes 
cidades gregas. Como outras urbes 
helênicas. Esvr.rta teve a frente do 
seu destino Político reis absolutos. 
Estes. desem~enhavam simultanea- 
mente funções militares, judiciais e re- 
ligiosas. Com o tempo, esse poder caiu 
consideravelmente. A partir dai, o go- 
verno foi atribuído a dois soberanos, 
saídos das famílias dos Agidas e dos 
Euripônditas. Essa realeza dual foi 
medida de precaução contra os abusos 
do poder absoluto, por partilhar a 
autoridade entre dois soberanos. E re- 
presentavam, também, os dois grupm 
predominantes da cidade. Assim, as 
funções dos reis eram bastante re- 
duzidas. E, deviam obedecer a lei. To- 
dos os meses eram obrigados a pres- 
tar juramento de fidelidade, pois, os 
éforos não Ihes garantiam os seus di- 
reitos enquanto respeitassem tal ju- 
ramento. Em verdade, a realeza de 
Esparta mantinha-se apenas como tra- 
diçáo. O poder residia, de fato, no Se- 
nado, presidido por reis. Era formado 
por 28 anciãos, com mas de 60 anos 
de idade, azcolhidos por aclamação 
popular. E exerciam as funções vita- 
liciamente. 

Competia a essa assembléia dirigir 
a política interior e exterior; julgar 
os processos interessados ao Estado; 
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resolver sobre acusações realizadas 
contra os soberanos; redigir as leis, 
as quais deveriam ser apresentadas à 
assembléia popular. 

O cargo de senador ou geronte era 
a magistratura suprema a que se po- 
dia aspirar. Já a assembléia popular, 
ou apela, era formada por todos os 
cidadãos com mais de 30 anos de 
idade. E, que tinham recebido a edu- 
cação prescrita pelas leis. E, tomavam 
parte nas refeições públicas. Eram 
convocadas pelos éforos. Limitavam- 
se a aprovar ou rejeitar as propostas 
de lei que lhe eram apresentadas. Per- 
tencia-lhe, teoricamente, a eleição dos 
senadores e dos éforos. Na realidade, 
o seu poder era anulado pelo sistema 
de votação empregado. O processo 
poderá ser resumido da seguinte ma- 
neira: os candidatos atravessavam len- 
tamente a assembléia aclamados p o  
10s gritos de seus partidários. Os ma- 
gistrados, postados numa casa vizinha, 
declaravam eleitos os que tinham sido 
mais fortemente saudados. Todavia, 
esse sistema podia dar origem a mui- 
tas fraudes. 

A assembléia popular tinha também 
o direito de se pronunciar soberana- 
mente sobre a paz e a guerra. 

Quem eram os éforos? Eram cinco 
magistrado3 eleitos por um ano den- 
tre todos os cidadãos. Representavam 
a soberania nacional em face da rea- 
leza. E exerciam uma autoridade ab- 
soluta sobre todos os habitantes. In- 
terpretavam as leis. Julgavam os ma- 
gistrados. Convocavam Õ Senado e a 
assembléia Domlar. Penetravam na 
vida íntima 26s  cidadãos. Na guerra, 
vigiavam os reis, chefes do exército. 
Po)diam julgá-los. E, mais, podiam fi- 
car sentados na sua presença, quan- 
do todos os cidadãos deviam se levan- 
tar. De resto, exerciam, duma manei- 
ra geral, uma autoridade praticamen- 
te ilimitadas. 

Atenas, como as demais cidades gre- 
gas, foi primitivamente governafia por 
monarcas, hereditários e absolutos, 
que desempenhavam funções religio- 
sas, judiciais e militares. 

No século VI11 todos os poderes 
passaram para três magistrados espe- 
ciais - os chamados Arcontes -, es- 
colhidos por um ano. Desses três ma- 

gistrados, um com o título de arconte- 
rei, tornou-se o sacerdote máximo da 
cidade; outro, o arconte-e~ônimo. iul- . "  
gava os processos relativas aos casa- 
mentos e heranças. Ao terceiro, o ar- 
conte-polemarco, competia o comando 
supremo do exército em campanha e 
o julgamento dos estrangeiros, em 
tempos de paz. Ao concluirem as suas 
funções, os arcontes passavam a fa- 
zer parte do Areópago, ou seja, as- 
sembléia especial formada por anti- 
gos magistrados, a qual competia a 
vigilância dos assuntos públicos e a 
administração suprema da justiça. 

Durante duzentos anos foi a aristo- 
cracia que deteve o poder. Manteve 
um regime social duro e opressivo, 
fundamentado sobre o privilégio do 
nascimento, sem que qualquer outra 
classe tivesse podido impor-se. 

Já Drácon não é figura lendária co- 
mo Licurgo. Sua exi3tência histórica 
está averiguada. Legislador inteligente 
e homem de Estado enérgico e seve- 
ro, conseguiu sistematizar os mate- 
riais acumulados pelos tosmetebs e 
dotar Atenas cio código que reclama- 
va. Teve em vista, essencialmente, ex- 
tinguir a guerra privada e acabar com 
as vinganças pessoais. Adotou um de- 
terminado número de medidas legis- 
lativas, que lhe deram a reputação de 
uma severidade terrível. O vocábulo 
" draconiano " tornou-se sinônimo de 
duro até a crueldade.. . No entanto 
há exagero nisso. Drácon, apenas usou 
do rigor na medida do indispensável. 
Aliás, a legislação por ele elaborada 
não admitia qualquer distinção de 
classes. E representava um esforço 
para por termo a anarquia em que se 
debatia Atenas. Mas, os seus propó- 
sitos não foram atingidos. E as guer- 
ras dos partidos continuaram a en- 
sanguentar a Atica, isto é, a Grêcia 
atual. 

O regime econômico de Atens; não 
se modificou com a legislação draco- 
niana. Pois, continuou a opressão de 
classe preponderante e a revolta dos 
desesperados. 

Sólon, foi nomeado arconte - em 
594, quando a guerra civil ameaçava 
eclodir. Ele, tomou o encargo de re- 
conciliar os partidos, de reformar as 
leis, modificar a Constituição. Agra- 
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dando ao mesmo tempo aos eupátri- 
das pelas suas origens aristocratas 
e ao povo pela sua profissão de 
comerciante, pelo seu talento poético 
e pelo seu patriotismo, impunha-se 
pela honradez, pelo passado correto, 
pela sua eloqüência persuasiva, e, por 
sua simpatia para com os humildes. 
Por isso, seus concidadãos colocaram- 
no no número dos "sete sábios", to- 
mando apenas o papel de mediador 
entre as duas classes em luta. Resol- 
veu fazer uma reforma radical das 
instituiçõa-i. Achava que era o único 
meio de evitar a ruina total. 

Concedeu uma ampla anistia a to- 
dos os que se achavam exilados. Cha- 
mou-os a pátria. Devolveu-lhes as ter- 
ras confiscadas. Procedeu a abolição 
da escravidão, motivada pela insol- 
vência do devedor; à aniquilação da 
grande propriedade, pela admissão de 
todos os filhos ao direito de herdar; 
à limitação do poder paterno, tirando 
aos pais o direito de vida e de morte 
sobre os filhos. De resto, combateu a 
ociosidade, deu ênfase à certas profis- 
sões, tais como às ligadas à agricul- 
tura; estabeleceu uma política cam- 
pestre; desenvolveu a indústria e o 
comércio; proibiu os excessos de lu- 
xo; fez a reforma da moeda; modifi- 
cou os pesos e as medidas, entre ou- 
tros gestos práticos. 

As guerras civis terminaram com a 
vitória do partido democrático. Clis- 
tenes, líder popular, foi encarregado 
de fazer a revisão da constituição, en- 
quanto Izágoras, chefe aristocrático, 
condenado ao exílio. Mas, a legisla- 
ção de Sólon foi reformada num sen- 
tido democrático. Fez-se uma nova 
classificação das cidadãos, sem consi- 
derar o nascimento nem a riqueza, 
assim como, tomaram-se precauções 
contra a possibilidade duma nova ti- 
rania, sendo exilados por dez anos os 
considerados perigosos para as novas 
instituições, através do sistema do os- 
tracismo. 

O termo ostracismo derivou de 
stracon, designação que se dava h 

lâminas de barro, ou cacos de vasos 
partidos, nos quais se inscreviam nas 
assembléias os nomes dos que deve 
riam ser exilacios. 

E, com isso, foi conquistada, final. 
mente, a paz. 

Atenas, no século V apresentava uma 
constituição, que realizava o ideal do 
governo do povo. O poder político ba- 
seava-se na existência de duas assem- 
bléias: uma periódica, a chamada E6 
clésia "; outra, permanente, " Bulé ". A 
"Ecclésia " era a assembléia popular, 
formada por todos os cidadãos. Estes, 
eram filhos de pais atenienses. O dí- 
reito de cidadão era recusado aos me- 
tecos, isto é, estrangeiros e aos escra- 
vos. O meteco pagava uma taxa espe- 
cial de residência na Atica, além dos 
impostos ordinários. O escravo era 
uma propriedade que vivia, um ins- 
trumento que era homem, semelhante 
aos animais domésticos. . . Poderia ser 
libertado. Nesse caso, entraria para 
a classe dos metecos. 

A despeito da supremacia do Exe 
cutivo no Estado contemporâneo, o 
exercício do poder parlamentar e 
maior. Todavia, o Legislativo não es- 
tará à altura de sua missão caso não 
forme uma representação autêntica. 
Pois, os textos constitucionais não 
possuem energia pr6pria; nem de ar- 
mas que não possui; somente o apoio 
do povo poderá sacramentar sua ta- 
refa. 

A voz da Democracia é o Poder Le- 
gislativo. É ,defensor da liberdade. En- 
tretanto, esta não é criada por ele. 
Mesmo porque a liberdade está na 
consciência humana. Com efeito. não 
são as instituições sozinhas que fa- 
zem a democracia, pois, fora da de- 
mocracia não existe governo compa- 
tível com a liberdade humana. 

Concluindo: democracia é uma for- 
ma de preservar a liberdade. Seu ob- 
jetivo consiste na eliminação do d e  
semprego, do pauperismo e da inse- 
gurança. Mais ainda, na criação de 
oportunidades, no estabelecimento de 
padrões éticos, enfim, na preservação 
dos mais autênticos valores humanos. 
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