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APRESENTAÇAO 

Lycurgo de Castro Santos Filho 
Presidente 

O número -VI desta Revista do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo é o último a ser lançado pela atual diretoria, 
que está em fim de mandato. A 25 de janeiro de 1993 tomará posse 
o novo corpo diretivo do Instituto, já eleito a 7 de outubro deste 
ano de 1992, e que tem como presidente o acadêmico Hernâni 
Donato. 

Este 869 volume corresponde ao ano de 1991 e insere, como de 
costume, a colaboração dos associados, as Atas desse ano, o necro. 
Iógio dos sócios falecidos, o Relatório da Diretoria e o Balanço da 
Tesouraria relativos ao mesmo ano. É cada vez mais firme, mais 
sólida, a situação financeira do sodalício, como bem demonstra o 
Balanço do ano em causa e como demonstrará o Balanço de 1992, 
em elaboração, e cuja publicação se efetuará no próximo número 
da Revista. Da mesma forma, decorreram de maneira satisfatória 
os trabalhos do Instituto e do CEHIS, com uma boa presença dos 
associados em todas as sessões realizadas. 

Algumas comunicaçóes apresentadas ao Centro de Estudos His- 
tóricos (CEHIS) são aqui publicadas. 

No término de seu mandato, a atual diretoria agradece a pre- 
ciosa colaboração de todos os caros confrades e dos dedicados fun- 
cionários. 



O I.H.G.S.P. INGRESSA NA ERA DA INFORMÁTICA 

Prestes a comemorar seu centenário de fundação, o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, a mais antiga instituição cul- 
tural de São Paulo, conquista uma das maiores realizações de sua 
existência, a entrada na Era da Informática, através da instalaçáo, 
em outubro de 1992, de 1 (um) computador de controle geral ins- 
talado na Secretaria (7" andar), 486, Rede Nove11 com 4 (quatro) 
terminais instalados na Biblioteca. 

Após um acurado levantamento de preços no mercado, a Tesou- 
raria do sodalício, dirigida pela Dra. Maria Lúcia de Souza Range1 
Ricci, apresentou como melhor opção, o orçamento da firma Via 
Data Informática Ltda, tendo contado com a aprovação do presi- 
dente acadêmico Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho e dos mem- 
bros da Diretoria. 

Está, assim, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
preparado para melhor servir aos usuários de suas instalações, mor- 
mente da Biblioteca com seus 40 (quarenta) mil volumes e a Heme- 
roteca, podendo de uma forma moderna e agil, atender aos traba- 
lhos de consultas e pesquisas. Trata-se pois, de uma dinamização 
de suas atividades, correspondendo as aspirações dos associados e 
que, certamente, ficará marcado como ponto alto, nos Anais de sua 
história. 



ELEIÇAO E POSSE DA DIRETORIA 
TRIRNIO 1993/96 

Em Assembléia Geral realizada em 7 de outubro de 1992, o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo elegeu sua nova Dire- 
toria para o período de janeiro193 a janeiro/96. A posse está mar- 
cada para o dia 25 de janeiro de 1993. Foi eleita a seguinte Diretoria: 

Presidente: 

19 Vice-presidente: 

2° Vice-presidente: 

30 Vice-presidente: 

I? Secretário: 

29 Secretário: 

3" Secretário: 

4? Secrethrio: 

1Vesoureiro: 

20 Tesoureiro: 

1~ Orador: 

29 Orador: 

19 Bibliotechrio: 

29 Bibliotechrio: 

Hemerotecário: 

Hermâni Donato 

Duílio Crispim Farina 

José Pereira 

Odilon Nogueira de Matos 

Roberto Machado Carvalho (reeleito) 

José da Veiga Oliveira (reeleito) 

Henrique L. Alves 

Ruy Rebello Pinho 

Maria Lúcia de Souza Range1 Ricci (reeleita) 

Douglas Michalany 

Israel Dias Novaes 

José Benedito Silveira Peixoto 

Célio S. Debes 

Adérito Augusto de Moraes Calado 

Délio Freire dos Santos (reeleito) 

Museu, Arquivo e 
Documentação: Reginaldo Moreira de Miranda (reeleito) 



DR. LYCURGO, PRESIDENTE HONORARIO 

Uma plêiade de associados do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo encaminhou Proposta a Diretoria, solicitando a con- 
cessão do título de Presidente Honorário ao acadêmico Dr. LYCUR- 
GO DE CASTRO SANTOS FILHO, que durante seis anos (dois man- 
datos) presidiu o soclalício. O documento, contando cinqüenta 
assinaturas de sócios, conforme determinam os Estatutos, está 
assim redigido: 

Os abaixo-assinados, sócios do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, em pleno gozo de seus direitos, vêm respeitosamente 
apresentar a PROPOSTA que segue. 

Considerando que: 

- o acadêmico Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho, na condi- 
ção de presidente por dois mandatos consecutivos, perfazendo um 
período de seis anos (1987.92). prestou relevantes serviços ao Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo; 

- o acadêmico Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho, é uma per- 
sonalidade de notável projeção em nosso meio social e de desta- 
cada presença nas diretorias e quadros sociais das principais insti- 
tuições culturais e científicas de São Paulo; 

- os Estatutos do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo em seu Art. 12 estabelece que "a qualidade de presidente Ho- 
norário só poderá ser atribuida, excepcionalmente e em caráter 
vitalício, a personalidade do mais alto relevo social e cientffico. . . "; 

Propõe que seja concedida ao Dr. LYCURGO DE CASTRO SAN- 
TOS FILHO, a distinção de PRESIDENTE HONORARIO do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

Atenciosamente 
Seguem cinquenta assinaturas de sócios 



435 ANOS DE PIRATININGA" 

Duilir, Crispim Farina 

Reverentes, comemoramos mais um aniversário dos chãos de 
Piratininga, celula-rnater da Pátria Paulista. Num dia já distante, 
João Alberto Sales, nascido em Campinas, pertencente ao grupo de 
republicanos históricos, irmão de Campos Sales, deputado por São 
Paulo a 1" legislatura do Congresso Nacional (e  mais tarde a 2"), de 
1894-1896, publicava o seu legendário "A Pátria Paulista" (isso em 
1887). 

Era na mais alta acepçáo a crença no direito e a liberdade de 
dizer aquilo que se pensa, sem atender a outra conveniência a não 
ser o interesse geral da causa republicana. Era a política da since- 
ridade e da franqueza, da condenação das vacilações em face da 
grandeza dos princípios de um ideal, "res publica", que iria derri- 
bar um Império, embora alicerçador da nacionalidade. 

Neste centênio de sonhos malogrados quase sempre, é mister 
relembrar o velho paulista, jequitibá de floresta vigorosa que nos 
deixou tantas demonstrações de talento, operosidade e grandeza 
como: Política Republicana (1882); Catecismo Republicano (1885); 
Ensaio sobre a verdadeira concepção do direito (1885); e A Vitória 
Republicana (1885). Livros desaparecidos, na noite do olvido, au- 
sentes da Memória da Pátria, nem encontradiços nos escaparates 
das Bibliotecas mais distinguidas. 

Relembramos entristecidos as jóias preciosas da Bibliografia, 
de difícil acesso e menor conhecimento. 

Reverência, pois a esse grande ideólogo da República, Alberto 
Sales. Se o grande paulista conclamava a imprensa republicana 
para uma posiçáo mais ativa, intrépida, e mais na altura de sua 
elevada missão evangelizadora, é necessário o pronunciamento do 
mais antigo sodalício cultural de S. Paulo, em defesa dos sublimes 
postulados que têm sido o norte de nossa terra nestes 4 séculos de 
brasilidade atuante, em doutrina, ação e testemunho, sempre em 
defesa da Justiça, Direito e Liberdade. Embora já não fora a pró- 
pria república dos sonhos de Silva Jardim, proclamada em 1889, 
é mister rememorarmos algumas efemérides da longa caminhada. 

Palestra pronunciada em 25 de ianeiro de  i989 



10 KEVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGKiiFICO D E  S. PAUIX) 

O Barão Tschudi, ministro da Suiça, chega a Santos, vindo do 
Rio, em julho de 1860. Sobe a cavalo, ao planalto, visitando a 
Capital e o Interior. Chama a Itú o "Quartier de S. Germain", de 
S. Paulo, tal o seu aspecto aristocrático. 

Visita a Faculdade de Direito, da qual gaba a tendência liberal, 
atribuida a influência de Julio Frank, com pródromos em Badaró, 
Joáo Batista Libero Badaró. 

O Liberalismo, em 1859, difunde-se com três sociedades literá- 
rias: "Arcádia Paulistana", sob a presidência honorária do dr. Mar- 
tim Francisco; "Ateneu Paulistano", sob o comando de honra do 
dr. Joáo da Silva Carrão, e "Ensaio Filosófico Paulistano", direção 
efetiva de Lafaiete Rodrigues Pereira. 

O Instituto Acadêmico (1860) tem o padre Amara1 Gurgel e mais 
Joaquim Nabuco, Teófilo Otoni e Ferreira Viana. O "Amor a Ciên- 
cia", dirigido por José Te11 Ferrão, soma Paulo Egidio, Frederico 
Abranches, Pedro Vicente de Azevedo, Cesário Alvim e Assis Dru- 
mond. 

A residência de José Bonifácio (o  moço), na rua das Flores, 
abrigava quase sempre os membros da Comissão Liberal, Martim 
Francisco, Carrão, e os drs. José Maria de Andrade e Ferreira de 
Menezes. O órgão paulistano "O Ipiranga", erguia a cabeça e sa- 
cudia a juba como um leão ferido, mas indômito, no dizer de Salva- 
dor de Mendonça, e seus redatores bem cumpriam a risca o pro- 
grama liberal resumido no lema "Reforma ou Revolução". No dizer 
do Conselheiro Zacarias, aliás monarquista sincero, o "Ipiranga" 
era então o verdadeiro guia político do Partido Liberal em todo o 
Brasil. O diretório em S. Paulo congregava o senador Souza Quei- 
ros, o Barão de Limeira, os Conselheiros Ramalho, Carrão, Crispi- 
niano Soares, José Bonifácio, Martim Francisco, Antônio Carlos 
Bernardo Galvão e Américo Brasiliense. 

Ferreira de Menezes e Salvador de Mendonça redatores efetivos 
têm nas reminiscências do último, destaques para o perfeito enten- 
dimento dos proêmios liberais e republicanos. Muitas vezes, tarde 
da noite, Luiz Gama e Ferreira de Menezes, acompanhavam, a m a -  
dos de revólver, o Conselheiro José Bonifácio, desde o número 17 
da rua do Carmo, para onde se mudara o "Ipiranga", até a rua da 
Constituição em que morava, então, o chefe liberal. 

Luiz Gama, amigo e companheiro de escritório de advocacia de 
José Bonifácio, não era só guarda-costas, mas também um atirador 
de I+ linha, e ao lado do dr. Inácio Aquiles Betoldi, uma 2* edição 
correta e aumentada de Libero Badaró, sustentava nutrido fogo 
contra a escravidão e o clericalismo. Lúcio de Mendonça, futuro 
escritor de renome e mano de Salvador, com apenas 14 anos, letra 
bonita e ainda melhor ortografia, anotava o editorial de Martim 
Francisco. 

Propugnava-se por forma de governo que garantisse, ao cidadão, 
a liberdade. Francisco Otaviano e Gaspar Martins incentivavam o 
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ideal sonhado e Salvador de Mendonça intenta com Saldanha Ma- 
rinho e Quintino Bocaiuva (este no Rio da Prata) a fundação de 
um órgão republicano na Capital do Império. 

Disse um dia Rangel Pestana no Senado que antes da Procla- 
mação da República só houve no Brasil dois republicanos, ele e 
Quintino, verdadeiros Adão e Eva do Partido. 

Em S. Paulo, Saldanha Marinho, após deixar a Presidência da 
Província, passa a manter correspondência com homens em toda a 
extensão do Brasil, verdadeiro índice de todas as manifestaçóes de 
repulsa ao regime monarquico. Na Assembléia Provincial caustica- 
vam as regras vigentes os deputados republicanos Jorge de Miranda, 
Campos Sales, Martinho Prado Jr. Avolumavam-se as novas corren- 
tes de opinião. Caía o Império. Medrava a República no Rio, cons- 
tituindo o 1" núcleo repúblicano, Quictino realiza conferência pio- 
neira, no Teatro Dramático e a tomar para assunto a influência da 
mulher no regime democrático, por ele bem estudada, nos anos 
anteriores nos Estados Unidos da América e nas Repúblicas Plati- 
nas. No Teatro Fenix, a rua da Ajuda, a pouca distância do local 
em que a 7 de abril de 1831, a Junta dos Patriotas recebera na 
Chácara da Floresta, a decisão pedida ao Senador Vergueiro, acêrca 
do que se devia proclamar, se a República ou D. Pedro 11, proferiu 
Salvador de Mendonça a 2" conferência. 

Lá começou ele recordando: "Já podiamos ter o Regime Repu- 
blicano há perto de quarenta anos, se esses senhores Patriotas não 
dessem tão bons ouvidos a Vergueiro e a Evaristo da Veiga!". 

Quase ao terminar a conferência e lamentanao que os emissá- 
rios dos Patriotas tivessem encontrado o senador Vergueiro na 
chácara do Marquês de Valença, depois Vila Rui Barbosa, onde se 
escondia dos emissários de Pedro I que o queriam agarrar, para 
organizar gabinete que frustrasse o movimento popular, pois, pode- 
ríamos ter tido desde logo a República, com o apoio do povo e do 
Exército, reunidos no Campo de Sant'Ana. Então disse alguém em 
aparte: "esperem que os soldados do Paraguai aí vêm e hão de fazer 
a cousa". E na verdade a fizeram, dezenove anos depois. 

Os dias gloriosos de Lopes Trovão, Rangel Pestana, Campos 
Sales, Glicério, Martim Fr., Assis Brasil, Silva Jardim, Coelho Lis- 
boa e outros hão de chegar, mas quando chegaram poucos anos 
depois, fizeram mais pela propaganda republicana que todos os 
órgãos de publicidade que o Partido, em começo de organização, 
em várias Províncias, havia criado e redigia com muito denodo. 

Desejamos relembrar que o Partido Republicano teve como pa- 
raninfos os dois grandes democratas latinos Leão Gambetta e Emílio 
Castelar. Ao primeiro foi enviado, por Quintino, o manifesto de 3 
de dezembro, e a Castelar, por Salvador de Mendonça. 

Se Gambetta oferecia toda a cooperação que lhe fosse possível, 
Emilio Castelar mandou resposta ainda mais efusiva. 
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Prometia apoio efetivo quer na imprensa ou pela tribuna, quer 
na pessoa de um hábil republicano, muito entendido no mister de 
organizar partidos revolucionários. Com efeito, decorridos apenas 
dois meses, aqui chegou um cidadão espanhol ( ? I  dr. Ford, membro 
da Internacional (expressão de Salvador de Mendonça, em "Cousas 
do meu Tempo"), e vinha ele recomendado como capaz de criar 
um pessoal de partido a um tempo ativo e leal. Vinha para a sub- 
versão do regime monárquico. Propoz o que logo se fez ou seja a 
organização de Sociedade Secreta, denominada "Sociedade do Sa- 
crifício". 

Um alfinete de gravata em forma de punhal dava o reconheci- 
mento da Sociedade. Devemos reconhecer certos laivos de ingenui- 
dade e romantismo libertário. O dr. Ford iniciou dois membros 
da diretoria (Quintino e Salvador) e cada um destes mais dois 
(Pompilio de Albuquerque e Rosa Junior), em progressão crescente 
que afinal vão, por prosélitos, ser desmascarados pelo chefe de po- 
lícia Ludgero Gonçalves da Silva e pelo Ministro da Justiça Duarte 
de Azevedo. 

Ford foge para a Europa, sob as vistas amiga de Aristides 
Lobo. Pequenos episódios, causos pouco conhecidos a demonstra- 
rem a importância de memórias e diários, correspondências que 
registram fatos colaterais, germe que fez a palavra, primordiais para 
a ereção da História da Pátria. 

Tudo isso acabaria por desembocar, apesar do apedrejamento 
inicial da Sede do Partido Republicano, no vitorioso 15 de novem- 
bro com o esboroamento do Império. 

Esta Casa quase secular teve seus começos com o ínclito repu- 
blicano, de velhas cepas ligados ao barrete frigio; foi nosso primeiro 
presidente e fundador, membro de destacados governos e reforma- 
dor ou melhor estruturador do ensino em Piratininga, Cesário 
Motta Jr. Médico e estadista, merece as louvações repetidas e as 
lembranças que se estendem a todos seus preclaros companheiros, 
principalmente a Estevão Leão Bourrol, Antonio de Toledo Piza e 
Domingos Nogueira Jaguaribe, tríade lendária, lidadores que forja- 
ram o Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo. 

Batizaram este colendo sodalício e elevaram Piratininga com os 
esforços bem sucedidos de grei em que se destacaram Cerqueira 
Cesar, Bemardino e Américo de Campos, Américo Brasiliense, prin- 
cipalmente Prudente, Rodrigues Alves e Campos Sales. 

Na gênese inicial do pensamento republicano e libertário, regis- 
tremos o lançamento, nesta Capital do jornal ilustrado e humorís- 
tico, em prosa e verso, "Diabo Coxo", por Luiz Gama, de proprie- 
dade do caricaturista italiano Ângelo Agostini que aqui passa a resi- 
dir. Seria, mais tarde, substituido pelo "Cabriáo", dirigido por Amé- 
rico de Campos. 
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Este Luiz Gama é demitido do seu humilde emprego na Secre- 
taria da Polícia, por se colocar ao lado dos escravos oprimidos. 

Em 1873, por S. Paulo, aos 16 de março, com Saldanha Marinho 
e outros, assina a mensagem dirigida pelos republicanos do Brasil 
a Leon Gambetta e Ernílio Castelar, o grande Augusto Cesar de Mi- 
randa Azevedo, médico, político ilustre, fundador desta Casa e um 
de seus maiores oradores de todos os tempos. 

Em 1874 realiza-se nesta Capital o 2'1 Congresso Republicano. 
Este lança histórico manifesto sobre a questão religiosa. O 3u será 
em 1878. A sua convocação deve-se principalmente ao intuito de 
se desmanchar o mau efeito da apostasia de Lafaiete Rodrigues 
Pereira e outros, aceitando cargos da monarquia. 

Em 1~ de dezembro de 1884 as hostes republicanas conseguem 
eleger os seus primeiros deputados na Corte: Prudente e Campos 
Sales. 

O major de urbanos Lima Vieira (aos 9-5-89) provoca reboliço 
na Praça da Sé, para impedir que o acadêmico Diana Terra profira, 
alí, uma conferência republicana. Júlio Ribeiro, ameaçado por ele, 
pede garantia para o seu "A Gazeta do Povo" sempre a verberar o 
Cérebro da Monarquia. 

Cotegipe, ao referir-se ao ato da Abolição da Escravatura, decla- 
rou que Sua Alteza Regente ganhara uma coroa de glória, mas 
perdera a do terceiro reinado. 

Dezoito breves meses, de 13 de maio a 15 de novembro, basta- 
ram para destruir aquilo que 18 longos anos de propaganda repu- 
blicana decorridos, desde o manifesto de 1870, não haviam alcan- 
çado. 

Poucos meses antes de 13 de maio, por deveras importante, 
devemos lembrar a manifestação corajora a favor do novo credo, 
das edilidades de Campinas, São João da Boa Vista, S. Simão, S. Vi- 
cente e Itatiba, o que levaria o então presidente da Província, Ro- 
drigues Alves, a mandar responsabilizá-los merecendo por isso a 
censura da Assembléia Legislativa, mediante requerimento de Pru- 
dente, Campos Sales e Bernardino de Campos. 

O Partido Republicano de S. Paulo, aproveitando-se da exaltação 
reinante, brada num audacioso e enérgico manifesto de 23 de maio 
desse mesmo 1888: "Queremos a República como solução mais pron- 
ta a crise social". 

Fundam-se concomitantes, na Paulicéia, mais dois Órgãos repu- 
blicanos, O "Rebate", de Júlio Ribeiro, e a "Platéia", de Araujo Guer. 
ra que, com "A Província de S. Paulo", de Francisco Range1 Pestana 
e JÚiio Mesquita, e, o "Diário Popular", de J. Mana Lisboa e Amé- 
rico de Campos, assestam baterias contra o velho trono, defendido 
por Antonio Prado, no "Correio Paulistano" e o luso Gaspar da Silva 
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(depois de volta à pátria e já lá Visconde de S. Boaventura), no 
"Diário Mercantil". 

Tribunos do novo credo varejarn a Província, levando aos qua- 
tro cantos o seu evangelho: Campos Sales, de todos o maior talvez, 
já apelidado por Lúcio Mendonça o "Gambetta do Brasil", Rangel 
Pestana, Prudente, Bernardino, Glicerio e o infortunado Silva Jar- 
dim, logo depois tragado pelo Vesúvio. 

Um batalhão de linha (recordou com fundamento o saudoso 
presidente Aureliano Leite), o 17, invadido das novas idéias, levan- 
ta-se, sendo contido pela energia de um homem, o Chefe de Polícia, 
J.J. Cardoso de Me10 Junior. Saldanha Marinho, o chefe republi- 
cano nacional, aplaudindo a combatividade dos correligionários ban- 
deirantes convoca para S. Paulo o congresso de 15 de março de 89. 
Quintino Bocaiuva recebe um banquete republicano na então impe- 
rial S. Paulo. E o jornal "A Provincia de S. Paulo" abre a sua edição 
de 29 de maio com o impávido editorial: "Pela Revolução!". 

E curiosamente nas eleições gerais de 31 de agosto os republi- 
canos acabaram totalmente derrotados (vícios de eleições vigente? 
desinteresse geral? não temos resposta). Na Corte, a questão militar 
exalta os ânimos e os oficiais Mena Barreto, Solon, Bandeira, Joa. 
quim Inácio confabulam com Quintino, Benjamim Constant, Aristi. 
des Lobo, Rui Sampaio Ferraz, e recebem Glicério, emissário de 
Campos Sales. Da Corte aqui chega Medeiros e Albuquerque. Os 
conspiradores paulistas reunem-se na casa de Luiz Pereira Barreto, 
a rua. Visconde do Rio Branco, ora na casa de Manoel Lopes de 
Oliveira, a rua Ipiranga, ora em seu armazem no centro. De Piraci- 
caba a 13 de novembro é chamado Prudente. O núcleo principal 
acolhe-o: Campos Sales, Rangel Pestana, Vitorino Carmilo, Melo 
Oliveira, Manuei Lopes, Miranda Azevedo, Pereira Barreto, Adolfo 
Gordo, Mesquita, Bernardino. 

Após, a Proclamação de Deodoro, com as decorrentes tristezas 
do exílio, em Piratininga. 

"A Província de S. Paulo", em seu histjrico número de uma 
única página, distribuido as primeiras horas de 16 de novembro, já 
trazia a proclamação do triunvirato escolhido para administração 
da terra paulista - Prudente, Pestana, e o coronel Mursa, diretor 
da fabrica de ferro de Ipanema. 

Entretanto, tal não impediu que circulassem boatos alarmantes 
de que Couto de Magalháes, apoiado pelo Corpo de Permanentes, 
resistiria a entrega do poder aos republicanos, ainda que estes tives- 
sem o apoio do 10" Regimento de Cavalaria, pois, o presidente conti- 
nuava a ignorar a República. Afinal, depois de várias providências, 
sempre a frente delas Campos Sales, os republicanos, imitando a 
iniciativa do Rio, conduzindo a massa do povo e levando a frente 
os triunviros aclamados, menos o coronel Mursa, que só chegou a 
S. Paulo no dia seguinte, invadiram a Câmara Municipal (na atual 
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Praça João Mendes), e perante o seu presidente Domingos Sertório 
e alguns vereadores, proclamaram solenemente a República e deram 
posse a Prudente e Pestana. 

Em meio a solenidade, já começo da tarde, penetra no recinto 
o jornalista Júlio Mesquita e comunica, sob desafogo geral, que o 
presidente Couto de Magalhães, melhor informado acerca dos acon- 
tecimentos do Rio, estava disposto a passar o governo a quem de 
direito. 

Após discursos vários, os dois triunviros foram levados pelo 
povo até o velho Palácio do Governo. Encontraram abertos os por- 
tóes de alto gradil de ferro que lhe cercava o jardim. O povo aguar- 
dou fora do gradil a entrada de Prudente e Pestana, acompanhados 
de Campos Sales e mais alguns republicanos. O presidente Couto 
convencido, passou-lhes a administração, produzindo, narra "A Pro- 
víncia", brilhante alocução. 

Segundo o mesmo órgão de imprensa, "o cidadão Range1 Pes- 
tana, em conseqüência da grande atividade desenvolvida desde a 
véspera, teve uma síncope, que durou algum tempo, apesar dos 
esforços dos distintos médicos drs. Carlos Botelho e Miranda Aze- 
vedo. 

Enquanto isso o presidente acompanhado de Prudente até a rua 
do Rosário (João Bricola atual), deixava o palácio para o qual en- 
trara há menos de seis meses, e retornaria a sua casa da rua Flo- 
rêncio de Abreu. 

A sua passagem o povo abriu alas e descobriu-se. Nessa noite, 
subiu a cena no velho Teatro S. José, depois incendiado, a peça 
"Huguenottes", comparecendo a representação Prudente e o coronel 
Mursa que acabava de chegar de Sorocaba. A sua entrada ouviu-se 
a "Marselhesa", por entre aclamações da platéia. 

Martinho Prado, aproveitando o momento de exaltação patrió- 
tica, discursou eloquentemente, lembrando que naquele mesmo lu- 
gar, seis anos antes, profetizara que o ano do centenário da Revo. 
lução Francesa seria a data do advento da República Brasileira. 

Campos Sales partia para o Rio a fim de assumir o Ministério 
da Justiça do Governo Provisório. 

O publicista José Luiz de Almeida Nogueira, ex-deputado geral, 
em enquete redigida pelas colunas de "O Correio Paulistano", dias 
depois, procurou ouvir as mais importantes figuras monarquistas 
sobre a nova ordem política. 

Marqueses, condes, viscondes, barões, conselheiros, senadores 
e deputados, todos opinaram pelo respeito e vários pela adesão a 
República. O gesto do velho João Mendes, de fidelidade ao Império, 
não teve muitos imitadores. . . 
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Permitimo-nos aduzir palavras do ínclito Aureliano Leite: 

"Essa é a República com que não sonhava Silva Jardim, e lo- 
grou chegar, mais ou menos aos trambolhões, até os nossos apreen- 
sivos dias". Palavras escritas pelo nosso antigo presidente nos idos 
de 1961. 

Dentro da República, nosso glorioso cenáculo somou homens e 
fatos, trabalhos e ensaios, prosseguem em sua caminhada, jamais 
interrompida, na ereção da Memória da Pátria. 

Eis-nos aqui com as mesmas formulações e identicas emulações 
dos sonhadores - artífices. Rememorem-se com unção todos Os 
que por aqui passaram. Exalcem-se e proclamem-se as obras de 
Cesário Mota Jr., Jaguanbe, Bourroul, Toledo Piza, e de todos O s  
já lendários presidentes que nos levaram ao Jerusalém de nossos 
sonhos. Que assim seja! 



IBRAHIM ' 
Silveira Peixoto 

Esta fala sobre Ibrahim começou num telefonema de Paulo 
Bomfim, a mim me alertando sobre o centenário do nascimento 
daquele sublime incendiário, que nos levou ao Glorioso Fogareu 
Constitucionalista. Não só esta fala e sim as comemorações que 
este Augusto Sodalício e a nossa MMDC de muitas legendas estão 
promovendo a estes Cem Anos de Ibrahim - e, creio, noutros tele 
fonemas de Paulo tiveram início as solenidades que relembrarão o 
Tribuno adrniravel, em nossa prestigiosa Academia Paulista de Le- 
tras, também nas Casas de Egrégio Judiciário de São Paulo. 

Ato contínuo ao telefonema, lá me fui a nossa MMDC, lídirna 
representante dos que denodadamente lutamos nas Trincheiras da 
Lei - e continuamos, ainda hoje, incansáveis nas lides por um 
Brasil efetivamente no Estado de Direito, contra todas as ditaduras 
e arremedos de ditadura, que vêm infelicitando este nosso País. De 
imediato obtive a adesão de nosso Presidente, Monsenhor Pheeney, 
do nosso Vice, Coronel Antonio Fernandes, de todos os bons com- 
panheiros de ideais. 

Da sede da MMDC, verdadeiramente um Quartel da Constitui- 
ção, pude encontrar, pelo telefone, o grande Presidente desta Casa 
da História de São Paulo - Acadêmico Doutor Lycurgo de Castro 
Santos Filho, a seus muitos e altos títulos, incluindo o de Papa da 
História da Medicina no Brasil, como já houveram por bem, e muito 
bem, consagrá-lo nossos Historiadores, também os maiores de nossa 
Medicina. E dele foi a incumbência, a mim, de aqui dizer deste 
Centenário. 

Sim, vou falar principalmente do Ibrahim que nos levou ao 
nosso 32, ao mesmo tempo em que se sagrou, perante a História, 
como o Lidador esplêndido da Epopéia Legendaria. 

I 

Estamos no 22 de maio de 1932 - e estamos fartos da ditadura 
getuliana que nos parasita. Chegou no outubro de 30, em vestes de 

E%'Ocaiãa de Ibrahirn Nobre. na sesão solene do Instituto Hist6riw e GeogrAfico de 
9ã0 Pau%o, realizada a 3/2/88. conjuntamente com a Sociedade Veteranos de 32. MMDC - 
Pam comemorar o CenteDAtio do Nascimento do Grande Tribuno da RevolugHo Constl- 
tucioniiliata 
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libertadora, pródiga nas falácias de redenções. Aqui na Paulicéia, 
como noutros chãos paulistas, seus chefes (ou régulos?) foram rece- 
bidos em apoteose. Numas poucas dezenas de dias, o ditador e seus 
sequazes mostraram-se tal qual eram. . . 

Sim, estamos cansados deste tratamento a São Paulo. E como 
se fossemos butim de guerra das hordas de lenços vermelhos - 
num saque infrene aos dinheiros desta Terra. Até quadros da Pina- 
coteca do Estado, também móveis do Palácio do Governo, foram 
carregados para apartamentos dos.. . "salvadores". 

:4 

Vinha em marcha a conjura, os dois partidos, o PRP (Partido 
Republicano Paulista) e o PD (Partido Democrático), tratando de 
unir-se na Frente única, todos nos somando e nos fazendo um só - 
para enfrentar o despotismo. Brasil em fora, ao Norte, no Nor- 
deste, no Centro, ao Sul, muitos de nossos irmãos de outros Esta- 
dos faziam coro conosco. 

O toque a reunir, nós o tivemos no "Minha Terra! Minha Pobre 
Terra!", o poema-conclamaçáo que Ibrahim escreveu em janeiro de 
1931 e Casper fez publicar a 25 de janeiro, com todo destaque, na 
velha e grande "A Gazeta" - num desafio ao ditador, ignorada a 
censura, chamamento dramático a luta. 

Noutros núcleos, por igual, cuidavamos de nos mobilizar - e 
vale ressaltar que "O Estado de S. Paulo" soube fazer-se um centro 
de coordenação para a Guerra que se aproximava. Neste Sodalício, 
aqui neste auditório, no 19 de fevereiro de 1963, quando festeja- 
vamos os seus 80 anos, Ibrahim, ao agradecer, voltou-se para Júlio 
de Mesquita Filho: "O 9 de Julho teve, como centro de articulação, 
um Homem: foi você, Julinho!". 

* 
Pois neste 22 de maio, um domingo de céu azul, brunido, por- 

celanado, desde cedo corre a notícia de que está a caminho de São 
Paulo o ministro da ditadura, Osvaldo Aranha - mais uma vez para 
tratar do "caso de São Paulo". Bem por isso, agora, pouco mais 
de meio dia, anda de mão em mão o volante a todos nos convo. 
cando para as 15 horas, na Praça do Patriarca. Depressa, o logra. 
douro está tomado pela multidão, que se desborda pelas ruas vizi- 
nhas - tudo "assim de gente", numa irnponência difícil de des- 
crever. 

Ainda não soou a hora marcada e os oradores se sucedem, o 
velho marco, ao centro, feito tribuna. Aí, de repente, cresce e se 
agiganta - Ibrahim. Alto, esbelto, a cabeleira ao vento, empolga, 
num átimo, a todos nós. Não e não e nunca! Jamais poderiamos 
admitir qualquer transação com a ditadura! "São Paulo, pelo que 
sofreu, pelo que foi acintosamente humilhado, só poderia enfren. 
tá-la de beligerância para beligerância!" Um acordo? "Só poderia 
consolidar o Catete, robustecê-lo com Getúlio, trair a Pátria!" 
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Impávido, magnífico, pergunta: "Que mais se espera?" Concita 
e incita: "Bastam palavras! Vamos a Segunda Região!" 

Erguem-se, nos braços dos moços, as Bandeiras do Brasil e de 
São Paulo, Vamos todos, um só, um monolito, firmes e resolutos 
para o que der e vier. Cantamos o Hino Nacional, erguemos vivas 
a São Paulo e ao Brasil. A frente, Homem-Bandeira, Ibrahim avan- 
ça, marcial e esplêndido. 

Ibrahim de Almeida Nobre nasceu no 19 de fevereiro de 1888: 
"Nasci na rua Direita, da Sé para o Chá. Isso já é uma certidão 
de idade". Aprimorou seu espírito no Ginásio do Estado, onde pon- 
tificavam alguns dos mais insígnes mestres de São Paulo. No 1905, 
ingressou na Faculdade de Direito, aqui adiante. Ali, nas Legendá- 
rias Arcadas de São Francisco, formou-se em 1909. 

"Foi querido e prestigioso, não só pelos colegas, como por 
professores, a vista da dedicação as diferentes cadeiras do curso 
e aproveitamento revelado" - assinalou nosso querido e saudoso 
Aureliano Leite. Ajuntou que Ibrahim foi da Turma apelidada "das 
distinções". É que Pedra Lessa quis "chamar a atenção para o rela- 
xamento das autoridades" responsáveis pelo ensino. Achou, então, 
de armar o escândalo e "dar, na sua cadeira, que constituia a maior 
barreira do Curso de Direito, distinções a totalidade dos alunos". 
Todos tiveram 10 em "Filosofia do Direito". . . 

O começo foi igual ao do recém-formado, sem padrinhos na polí- 
tica dominante - "numa delegacia de policia, acolá, nos confins do 
Estado". Lá se foi para Salesópolis, a 35 quilômetros de Guararema. 
"Para tomar posse no cargo, em falta de qualquer condução, teve 
que vencer sozinho, a pé. durante a noite, a distância entre Guara- 
rema e Salesópolis". Andou por outras cidades, acabou em Santos. 

Santos era a mais difícil, a mais complicada das circunscrições 
paulistas, no aspecto da ordem pública, da disciplina, em especial 
na zona do porto. Soube Ibrahim, no entanto, fazer-se "quase um 
pastor daquela turba, logrando dela a obediência a autoridade, à 
lei", sem prática dos costumeiros "atos de violência, arma predileta 
de seus antecessores". 

Algum tempo mais, seus serviços fizeram-se preciosos aqui na 
Capital - e ei-10 promotor público, nesta Paulicéia de nosso muito 
amor. Ainda nas palavras de Aureliano, não há exagero em mar- 
car-se historicamente "o Ministério Público de São Paulo em duas 
épocas - antes de Ibrahim e depois de Ibrahim". 

Antes, era o promotor, "sem dúvida honrado", mas "entendendo 
que o seu dever era acusar, acusar, mesmo contra convicções pró- 
prias". "Com Ibrahim, esse hábito foi se atenuando, foi se huma- 
nizando. Defender a sociedade sempre, mas vendo também no réu, 
um semelhante, um infeliz que podia recuperar-se". 
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Como promotor público da Capital, veio encontrá-lo a Revolu- 
ção de 30.  . . Salientando que foi dos que "a pregaram e a fizeram", 
Aureliano frisou que, "quarenta dias depois, os que pregavamos e 
contribuimos para o movimento, tornavamo-nos contra os traidores 
e contra eles conspiravamos". 

Foi então que "tivemos conhecimento" de que, "do Palacio da 
Justiça, da tribuna de uma promotoria pública, vinha uma voz impá- 
vida de pregação contra os invasores", que tudo faziam para ames- 
quinhar Piratininga. Era Ibrahim, que "surgia, bravo e fulmíneo". 

I1 

Nas grandezas de nossa marcha, neste 22 de maio de 32, sabe- 
mos que Osvaldo Aranha já se encontra em São Paulo. Viajando 
de automóvel, chegou as 15 horas, seguiu direto para o palacete de 
seu tio, o senador José de Freitas Vale, a "Vila Quirial", em Vila 
Mariana - e, a respeito, "A Gazeta" acentuará, no dia seguite: "Não 
teve a coragem de avistar-se com São Paulo". . . 

Entramos pela Conselheiro Crispiniano, rumo ao Quartel Gene- 
ral da I1 Região, o Comando Militar de São Paulo. Uma sentinela 
empunha o fuzil, na ameaça contra nós, Ibrahim desabotoa o ja- 
quetáo, expõe o peito: "Atira, soldado! Matarás um paulista, pelo 
crime de querer ser livre!" Numa perplexidade, o moço abaixa o 
fuzil. . . 

A voz de Ibrahirn de novo se eleva: "Aqui estamos numa jor- 
nada de confraternização. Ou vocês. soldados, estão conosco, e rece- 
bem-nos e acolhem-nos, ou não estão e, neste caso, sejam sinceros 
e atirem para matar-nos - pela culpa de não querermos ser es- 
cravos! » 

Faz-se ouvir o capitão Gastáo Goulart - em palavras pausadas 
e firmes: O Exército Nacional nunca podeiia ser contra São Paulo 
e os paulistas - "os construtores desta obra gigantesca, orgulho 
de nossa Pátria!" 

Momentos antes, Ibrahim tinha clamado, escandindo as pala- 
vras, as silabas marcadas como se o fossem a fogo: "Acoimam-nos 
de separatistas! Mentira!" 

Não há, não houve, sequer sombra de separatismo na Epopéia 
Gloriosa. Nem poderia haver - mesmo porque, desde a formação, 
este Brasil é realização, principalmente, de São Paulo. Foram aque- 
les nossos façanhudos avoengos, os bandeirantes, que calçaram bo- 
tas de sete léguas e domaram a selva bruta, deram um ponta-pé no 
meridiano de Tordesilhas, plantaram cidades e trouxeram ouro.. . 

Até, desse ouro, duma feita, levaram um cacho de bananas ao 
rei de Portugal, aquele Pedro I1 de lá, que alijara o irmão do trono 
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e se casara, despudorado, com a cunhada, qual o anotou o sempre 
admirável Paulo Setubal, no seu "Ouro de Cuiabá". 

Encantado e divertido, a evidência deslumbrado ante o ouro, 
o rei nem atinou com a excentricidade irônica de Manoel João Bran- 
co - na oferenda de um cacho de bananas, bananas a mancheias, 
de ouro sim, mas bananas.. . Bananas para o rei, bananas para a 
metrópole sangue-suga. . . 

* 
Quanto a intriga soez da ditadura, temos a sentença magistral 

de Manoel da Costa Manso, um Grão Senhor da Magistratura de 
São Paulo, Ministro erninentíssimo do Supremo Tribunal. Proferiu-a 
no 31 de agosto de 1932, Presidente do nosso Tribunal de Justiça - 
no discurso que foi síntese esplêndida sobre nossos Dias Constitu- 
cionalistas. 

Salientou que, logo nos primeiros passos do nosso Movimento, 
"cidadãos inteiramente estranhos aos partidos paulistas", e dos mais 
ilustres, afirmaram ao País, em manifesto solene, largamente divul- 
gado, que "São Paulo não pegou em armas para combater os seus 
queridos irmãos de outros Estados, nem para praticar a loucura 
de separar-se do Brasil, mas unicamente para apressar a volta do 
País ao regime constitucional". 

Nem só os paulistas assim agiram. Filhos de outros Estados, 
aqui cooperando conosco, também se fizeram ouvir. Eram vozes 
absolutamente insuspeitas: "o Bispo de Bragança, alagoano, o Bispo 
de Ribeirão Preto, paranaense, o Bispo de Cafelandia, baiano, os 
Bispos de Santos e Rio Preto, mineiros, os juizes federais Washing- 
ton de Oliveira, fluminense, e Bruno Barbosa, cearense, o venerando 
Antonio Mercado, riograndense do sul, o Inspetor Pessoa, da Alfân- 
dega de Santos, paraibano e irmão de João Pessoa, o ex-presidente 
da Paraíba, Álvaro de Carvalho e outros cidadãos eminentes", "diri- 
giram-se aos habitantes dos Estados em que nasceram, abonando 
a santidade da nossa Causa". 

Como se não bastassem os testemunhos individuais - testemu- 
nhos de altíssimo nível - invocou os depoimentos coletivos: da 
colonia mineira, dos pernambucanos, dos cearenses, de estudantes 
do Paraná que para cá vieram em caravana, de outros de nossos 
irmãos brasileiros e brasileiros como sempre soubemos ser. 

Não e não e nunca! Jamais "um movimento separatista poderia 
ter provocado esse admirável e significativo apoio, individual e cole- 
tivo, de filhos de outros Estados, habitantes ou não de São Paulo". 
Houve, isto sim, a intrigalha sórdida de Getúlio e seus sequazes, 
para aliciar os nossos irmãos de outros chãos de nossa Pátria e 
atirá-los contra 116s. 

Fomos, como somos, fiéis ao lema de nossas tradições e vota- 
ções - ao lema que, ao clangor das batalhas, inscrevemos em nosso 
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glorioso Brazáo de 32: "Pro Brasilia Fiant Eximia", "Tudo Pelo 
Brasil!" 

Em nossos passos, nos passos da História, chegamos ao QG da 
FDrça Pública, na avenida Tiradentes. 

Faz-se ouvir Antonio Pereira Lima, Ibrahim faz-se ouvir. A pe- 
dido de um oficial, é designada uma comissão. Estão os nossos 
parlamentando com o Comando, quando os cavalarianos são atira- 
dos contra nós. Reagimos de imediato, arrancando pedras da rua, 
quebrando galhos de árvores, fustigando os atacantes, a eles tirando 
das montarias. Vamos levando a melhor, quando um oficial supe- 
rior intervem e "contém a força", possivelmente porque a estamos 
rechaçando . . . 

.v ,.. 
São 19 e meia e tomamos o rumo dos Campos Eliseos - Palá- 

cio de residência do chefe do governo do Estado. Ao defrontar o 
casarão, cantamos o Hino Nacional, fazemos drapejar ao vento as 
Bandeiras do Brasil e de São Paulo. Designada uma comissão para 
levar nossos reclamos a Pedro de Toledo, o portão é aberto e a 
guarda é impotente para conter a multidão. 

Pedro de Toledo aparece e é recebido com uma ovação. Fala 
de novo Ibrahim: "Sou Promotor da Justiça! Acuso a ditadura! 
Acuso-a com as agravantes de seu crime: a surpresa, o disfarce, a 
traição! Surprendeu-nos a boa fé! Disfarçou-se de liberdade! Apu- 
nhalou-nos pelas costas!" Interpela o chefe do governo: "Diga se- 
nhor embaixador Pedro de Toledo, se Vossa Excelência está conos- 
co, com São Paulo, com os nossos anseios, com as nossas aspira- 
ções, ou se devemos abrir trincheiras no meio das ruas!" Concla- 
ma-o, candente: "Estamos algemados dentro de uma senzala e Vossa 
Excelência também está nesta senzala! Vossa Excelência tem de 
sair com os paulistas, para reivindicar a liberdade perdida!" 

Emocionadamente responde Pedro de Toledo: "Para aqui vim 
trazer a paz e o trabalho. No dia em que isso não conseguir, deixarei 
este palácio". Pergunta alguém da multidão: "Para quando a solu- 
ção?" Responde o grande paulista que já no dia seguinte "tudo deve 
estar solucionado" e pede que todos voltem para suas casas. Muitos 
reSolvem0s não voltar.. . Seguimos para o Centro, ficamos em 
vigilia. . . 

v 
No 23 de maio, as 14 horas, a Praça do Patriarca e as ruas cen- 

trais estão tomadas pelo povareu. O comércio fechou as portas, os 
estudantes das Arcadas Legendárias vão e vêm.. . Exaltada, vibran- 
te, a multidão exige para São Paulo um governo paulista. 
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Corre que Ibrahim foi preso - e, em frente ao Teatro Muni. 
cipal, na escadaria, Cirilo Junior esclarece: "Não. Ibrahim não está 
preso e não o será. A Frente Única está reunida com Pedro de To. 
ledo, nos Campos Eliseos". 

É o bastante para que tomemos os caminhos dos Campos Eli- 
seos. Começam vários a saltar as grades, quando Pedro de Toledo 
manda abrir os portóes. Altino Arantes (ex-presidente do Estado, 
um dos líderes da Frente única) vem atender-nos. Afirma que a 
Frente única está cumprindo seu dever "e São Paulo terá seus di. 
reitos respeitados". Aplaudimo-lo, porém reclamamos uma solução. 
Francisco Morato, outro dos pro-homens da Frente Onica, vem afir- 
mar que podemos confiar em Pedro de Toledo.. . Mas o povo não 
lhe permite continuar. Não queremos palavras, sim queremos fatos. 

São 17,30, quando Pedro de Toledo assoma a sacada do Palácio 
Campos Eliseos. Acompanham-no vários próceres da Frente dnica 
- e Francisco Morato comunica que está constituído o secretariado. 
Chega Ibrahim e é aclamado num entusiasmo por toda a multidão. 
Produz oração vibrantíssima e logo consegue que fique acertado que 
o secretário da Justiça, Waldemar Ferreira, tomará posse hoje 
mesmo. Pretenderam deixa-lo para o dia seguine, mas não arreda- 
mos pé, dali saimos com ele a frente, em procissão cívica, a cami- 
nho do Pátio do Colégio, onde está a sede da Secretaria da Justiça. 

.., T 

Correm, faz dias, rumores de tratativas a sorrelfa, visando a 
um golpe, no objetivo de colocar o até agora secretário da Justiça, 
José da Silva Gordo, como interventor federal. Aguarda-nos ele em 
seu gabinete; numas breves palavras, sauda Waldemar, deseja-lhe 
felicidade. Prefere não atender a Waldemar, que ihe sugere sair 
por uma porta atrás.. . 

Sai pela porta da frente.. . Recebe-o a multidão, numa tre- 
menda assuada. Alguns avançam para agredí-10.. . Não vão a uma 
duzia os que conseguem levá-lo, correndo, para a praça da Sé e 
abrigá-lo num edifício que parece o mais sólido. 

Chega Ibrahim: "Paulistas! É preciso que a nossa vitória não 
se manche em sangue! O doutor José da Silva Gordo está neste 
prédio. Vou busca-lo e com ele sairei e ninguém lhe tocará num 
fio de cabelo!" Vem logo, de braços com Silva Gordo. Não há um 
assobio, tudo se faz silêncio. 

.I. -.. 
Sucedem-se os empastelamentos de dois jornais - um deles, 

"A Razão", essencialmente por ser de Alfredo Egidio de Souza Ara- 
nha, primo de Osvaldo. Grupos vão e vêm.. . A dado momento, 
alguém se lembra da sede da Legião Revolucionária (ou Partido 
Popular Paulista), em edifício da Praça da República, esquina de 
Barão de Itapetininga (lado par desta) - e para lá nos dirigimos. 
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São mais de 23 horas e forçam a porta de entrada do prédio. 
Aparecem umas escadas - e alguns tentam subir.. . São surpreen- 
didos por violenta descarga de armas de guerra. Dispersam-nos pela 
praça - mas, refeitos da surpresa, tornamos a concentrar-nos. 

Em minutos, o local é praça de guerra. Durante as escaramu- 
ças que se travam - tombam os moços da MMDC: Euclides Mira- 
gaia, Mario Martins de Almeida, Drausio Marcondes Salgado, Anto- 
nio Américo de Carnargo Andrade (Miragaia, Martins, Drausio, Ca- 
margo). 

São Paulo comparece a seus funerais. A beira da sepultura, 
Ibrahim pede ao Pai que os receba em sua Morada. Antes, ainda 
na Praça da República, erguemos nos braços seus corpos exangues 
e os entregamos à História. 

VI 

Chegamos ao 9 de Julho, Ibrahim entre os primeiros que se 
fazem Soldados da Constituição. 

Quanto a essa nossa Jornada Heróica, deixem-me acentuar que 
a "História do Exército Brasileiro" - com apresentação e prefácio 
dos Generais de Exército Breno Fortes e Alfredo Souto Malan - 
soube fazer-nos Justiça: 

"Revolução de 1932, o nosso maior Movimento Armado. O valor 
e a capacidade do homem, do brasileiro, em face da adversidade, 
superaram todas as expectativas. não só no campo material, das 
improvisaçóes e imaginação, mas, também, no campo da elevação 
moral e espiritual, diante da causa e motivação para a defesa de 
suas convicções. Vencedor único: Brasil". 

* 
Estou a ver, neste instante, o Governador Pedro de Toledo, nos 

Campos Eliseos, no 2 de outubro de 1932 -pouco depois que alguns 
oficiais da Força Pública (o tenente-coronel Eduardo Lejeune, o 
major Mario Rangel, o capitão João Francisco da Cruz) a ele noti- 
ficaram de que o comandante da Milícia, Coronel Herculano de 
Carvalho e Silva, tinha sido nomeado governador militar de São 
Paulo, com a incumbência de depor o Governo Constitucionalista. 
Acrescentaram-lhe que estava preso sob palavra e às ordens do dita- 
dor. Redarguiu o nosso Governador, em serena firmeza, a altura 
de São Paulo: "Já o previa. Podem retirar-se". 

Agora, a cabeça erguida, em passos compassados, sem uma 
queúra, sem uma blasfêmia, vai e vem pelo salão vermelho. . . Tinha 
me cumprimentado afavelmente, mas sem dizer palavra. Para e 
seus olhos bons, de trás dos óculos, olhando muito nos meus olhos, 
fala: "São Paulo não foi derrotado. Fomos traidos e vencidos no 
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campo das armas! Os ideais que nos levaram a luta, porém, esses, 
tenha certeza, serão vitoriosos!" 

Fomos traidos, sim - principalmente por aquele Flores da 
Cunha, que assumira o compromisso de marchar conosco, mas aca. 
bara cedendo as seduções da ditadura, aos dinheiros da tirania.. . 
Dinheiro, esterco do demônio, como o diz Papini. 

Acontecem as prisões - porém desas prisôes que elevam e no- 
bilitam e valem pelas mais altas condecorações. Seguem-se os de- 
poimentos aos beleguins do ditador. Simples, mas altaneiro, o de 
Ibrahim é preciso e incisivo: "tem responsabilidade no Movimento 
e a assume integralmente. não acusando nem denunciando quem 
quer que seja". 

Vão para o exílio, "Portugal em pleno inverno", lembra Aure- 
liano, também exilado. Ibrahim quer regressar ao Brasil e foge 
para o Uruguai, num cargueiro português. Forma entre os que acha- 
vam que a Revolução não havia acabado. Na Argentina, estavam 
Taborda, Euclides.. . Todavia, em Montevidéo, padece Ibrahim 
aquele desgosto: os dois grandes chefes não haviam chegado a 
acordo. 

Retorna, afinal, e aqui sofre a maior das ingratidões, derrotado 
numa eleição para deputado federal, em 1934.. . Observa, a propó- 
sito, nosso Aureliano Leite que também José Bonifácio, o Patriarca 
que nos deu uma Pátria, não conseguiu depois eleger-se, por São 
Paulo, para a Câmara Baixa do Império. Churchill, o Herói da  Se- 
gunda Guerra, foi derrotado pelos trabalhistas, quando pretendeu 
reingreçsar na Câmara dos Comuns. . . 

Volta ao mnistério Público e, Subprocurador Geral da Justiça, 
nesse posto se aposenta. A Academia Paulista de Letras elege-o 
como um dos seus - e sua posse, a 9 de Julho de 1960, é uma 
consagração, presente o que Sáo Paulo tem de mais representativo, 
recebendo-o ninguém menos do que esse pináculo de nossas letras, 
que é Menotti De1 Picchia. 

No 1968, ao completar os 80 anos, aqui nesta Casa, neste mes- 
mo auditório, sucede uma parada de grandes - a sessáo presidida 
por Julio de Mesquita Filho, Austregesilo de Ataide dizendo do 
"homem que levantou o povo de São Paulo", Aureliano Leite, nosso 
Presidente, falando do Ibrahim - "de pé, airoso, bonitáo", que 
"jamais faltou as grandes causas", acentuando não querer chamá-lo 
de mestre de civismo, porque "nem sempre o mestre faz o que 
manda" e "ele é mais que mestre, é um exemplo, é um praticante 
irnperterrito do civismo". 
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Tinha feito 82 anos, quando, no 9 de abril de 1970, partiu - de 
volta a Grande Pátria de onde todos viemos, para onde todos retor- 
naremos. Seus despojos estão no Ibirapuera, no Monumento-Mau- 
soleu do Soldado Constitucionalista - porque verdadeiramente um 
Herói de São Paulo e do Brasil. Ao lado, acham-se os de D. Brisa, 
a esposa que foi a companheira dedicada de toda sua vida. Ele 
pediu, nos últimos dias na Terra, que "a Revolução, que foi a razão 
de ser de minha existência", não fosse "causa de meu divórcio 
cívico". 

VI11 

No décimo aniversário da morte de Ibrahim, no dia 9 de abril 
de 1980, Paulo Bomfim, muito querido desde que o conheci, ele 
ainda bem moço, hoje de fato e de direito o mais paulista dos 
poetas de São Paulo, escreve-lhe uma carta: 

. . ."Não quero olhar para o passado, quero que o passado olhe 
para nós, ou olhe por nós. Que acenda o inconformismo, ilumine 
passos, oriente a indecisão, fale por todos os silêncios!" 

"A crise que o mundo atravessa não justifica a crise de virtude 
que amargamos. 

A inflação não deve ser a desculpa da desvalorização da moeda 
do carater, nem a falta de petróleo pode significar a ausência desse 
combustível espiritual chamado vergonha". 

"Meu caro Ibrahim, sua tribuna está vazia, seu povo cansado, 
São Paulo pedindo amor. 

Sem verba e sem verbo, com dívida externa e dúvida interna, 
resta-nos apenas. . . ligar a televisão e continuar a novela". . . 

"Ibrahim. Em nome do amor a Liberdade que Você transmitiu 
a todos nós, da coragem e do civismo que Você deixou no testa- 
mento de sua paixão, é que invoco a sua presença no meio de tan- 
tas ausências". * 

Meu caro Paulo Bonfim: 

Você me perdoe mas Você errou - e errou gravemente, porque 
incorreu numa injustiça contra você. 

Aquilo, de que a tribuna de Ibrahim está vazia, é errado. 

Sim, Você o disse, creio que por modéstia, quiçá por timidez, 
na certa porque, tudo indica, não percebeu direito o que Você vem 
fazendo. 

Ha anos, nas manhãs constitucionalistas de 9 de Julho, no Ibi- 
rapuera, em nossas comemorações da MMDC de muitas glórias, nas 
pregagões de civismo das muitas belezas de sua poética - Você tem 
assumido a tribuna de Ibrahim. 
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Tem-na assumido, por igual, na legendária e prestigiosa Acade. 
mia Paulista de Letras, ainda em nossos jornais - com pronuncia- 
mentos em prol de um Brasil sempre e sempre dentro do Direito. 

Você, parece, ainda nem pôs reparo - e Você, verdadeiramente, 
está na tribuna de Ibrahim. 

Sim, as palavras de Paulo - válidas naquele 1980, quando fo- 
ram escritas, são por inteiro válidas agora, neste nosso 1988. 

São para nós paulistas, em especial; são para todos os brasi- 
leiros, em geral. Precisamos de Ibrahim, do seu exemplo. 

É que, nas palavras de Odilon da Costa Manso, desembargador 
preclaro, poeta e escritor notável, no seu discurso de posse na Aca- 
demia Paulista de Letras: 

"Ibrahim! É "clareira", é "clarão", é "clarim"!. . . 

É Bandeira das Treze Listras! É o sangue regando o solo, na 
Epopéia dos Paulistas. . . " 

É clareira, porque nos mitiga, nalgum tanto, a sede de Liber- 
dade! É clarão, porque é fanal de nossos passos! É clarim, porque 
nas clarinadas que nos concitam a luta! 

É bandeira das Treze Listras, sim - dentre as de todos os 
Estados, a única que ostenta o mapa do Brasil! 

Precisamos, sim, da presença de Ibrahim, da "clareira", do "cla- 
rão", do "clarim" - contra todas as ditaduras, de direita, de 
esquerda, também de centro, por igual dessas em vestes enganosas 
de democracia. . . 

Ibrahim!. . . Os que bravamente lutámos nas Trincheiras de 32, 
os que somos filhos e netos dos que galhardamente enfrentámos e 
afrontámos, e enfrentamos e afrontamos, ditadores e asseclas de 
ditadores, nós, Homens Livres, náo temos guarida, não admitimos 
trégua, não damos quartel as tiranias, as ditaduras de ontem, as 
ditaduras de hoje, malditas para todo o sempre. 

Ibrahim! Duma feita, Você nos disse: "Da ditadura, não quero 
nem aceito nada, nem sequer Justiça!" Não quis, não aceitou - 
rejeitou, mais de uma vez, o Ministério que o ditador mandou ofe- 
recer-lhe, e a sua escolha. Pois, eu quero, eu aceito. Aceito, quero, 
que todas as ditaduras, todos os ditadores, vão, todos e todas - 
para as profundas! Aceito, quero, que sejam, todas e todos var- 
ridos desta nossa Terra - para todo o sempre, para que não mais 
aqui aconteçam! Nunca mais! 



JÚLIO DE MESQUITA WLHO 
O DEMOCRATA* 

Roberto Machado Carvalho 

Existem certas personalidades cujo desaparecimento do mundo 
dos vivos, constitui um terrível golpe para a sociedade, abrindo 
uma lacuna não preenchida. O resultado é que, ao calar a voz e a 
pena, o meio social passa a ressentir da ausência de um vigoroso 
baluarte no trato de seus problemas, especialmente daqueles que 
afetam os mais desprotegidos ou carentes. Por outro lado, a vida 
política fica desfalcada pela ausência do liberal-democrata que tan- 
tas vezes saiu em defesa dos oprimidos pelos governos totalitários 
e do pregador dos encantos da democracia responsável, aquela cujo 
primeiro fundamento é o respeito pelo ser humano e a convivên- 
cia pacífica. 

Meus senhores e minhas senhoras, este pequeno preâmbulo é 
para destacar a falta que faz  para a vida paulista e brasileira, desde 
o seu falecimento em 12 de julho de 1969, o eminente jornalista, 
homem público e letrado JÚLIO DE MESQUITA FILHO, cujo cen- 
tenário de nascimento estamos comemorando. Durante mais de 
cinqüenta anos ele participou de todos os lances do panorama cívi- 
co, político-administrativo, econômico, social e cultural de seu Es- 
tado e de seu País, como o infatigável apóstolo das idéias e dos 
ideais democráticos, o intransigente defensor dos direitos huma- 
nos, o estudioso dos problemas brasileiros e suas possíveis solu- 
ções, o preocupado pela sorte dos mais humildes. Certamente, não 
viveria feliz se os seus dias fossem prolongados. Basta lembrar sua 
amargura com a promulgação do Ato Institucional no 5, em 13 de 
dezembro de 1968. Considera-se que o dispositivo, produtor de gra- 
ves prejuízos para a democracia brasileira, tenha apressado seu 
desenlace, alguns meses depois. Imaginemos então, o que aquela 
robusta personalidade, lapidada pelos clássicos humanistas das civi- 
lizaçôes grega, romana, portuguesa e francesa e nas pregações de 
seu pai, Júlio Mesquita, de Olavo Bilac e de Ruy Barbosa, teria 
sofrido ao acompanhar os acontecimentos dos últimos tempos. Por 
mais resistente que fosse, nâo suportaria os desmandos adminis- 

' Palestra Pronunciada no Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo em 5 de fevereiro 
de 1992. 
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trativos, a ausência de caráter, critério e seriedade com a coisa 
pública, a cruel crise moral e hipócrita da vida política, a educação, 
a saúde, a moradia, etc. em frangalhos, como escreveu o jornalista 
em 68 no referente as instituições. 

Júlio de Mesquita Filho nasceu sob o signo da liberdade. Acon- 
teceu no antigo Largo da Liberdade da capital paulista, casarão do 
avô, o senador José Alves de Cerqueira Cesar, político de grande 
prestígio, aos 14 de fevereiro de 1892. 

Para bem compreender a linha da liberal-democracia que nor- 
teou sua existência, é preciso rememorar alguns lances de sua for- 
mação de infância e juventude. Foi no convívio diário com o pai 
Júlio Mesquita, o "príncipe dos jornalistas", que assimilou alguns 
valores, norteadores de sua vida afora. Entre eles, a honradez e a 
dignidade nas atitudes, o respeito humano na troca de opiniões, a 
liberdade responsável. 

No escritório de seu avô naquele casarão da Liberdade e depois 
na casa de seu pai, na Rua da Consolação, onde respiravam-se ares 
democráticos, o pequeno Júlio ouvia as conversaçóes entre figuras 
de projeção da política estadual e federal. Eram frequentes as visitas 
de republicanos de primeira hora, entre eles seu tio-avô Campos 
Sales. Confessa o grande jornalista, em suas notas autobiográficas, 
que o sentimento da solidariedade humana, "a sinceridade de pro- 
pósitos, a ausência de restrições mentais de qualquer natureza, 
com que meu avô recebia quantos o procuravam.. . foram para 
mim uma magnífica lição de democracia.. . "  e acrescenta: "Aquele 
espetáculo quotidiano ficaria para sempre gravado em meu espíri- 
to. . . determinante da minha formação cívico-política". 

Nessa convivência fraterna, Júlio de Mesquita Filho absorveu 
bem a "própria essência da democracia", isto é, "o nivelamento por 
baixo, de todos os sentimentos" e que busca "atrair as classes 
menos protegidas para o nível de vida das elites". Eis aí, um dos 
princípios basilares da concepção de democracia de Mesquita Filho: 
"proporcionar as massas populares os meios de se elevarem até as 
camadas superiores". Lamentava que o panorama nacional apresen- 
tasse justamente o contrário, tudo se resolvia de cima para baixo 
sem que as soluções alcançassem o grosso da população, marcada 
pelo subdesenvolvimento. Daí a motivação de uma de suas grandes 
campanhas, a pregação da solidariedade entre as classes sociais, 
sem discriminações ou antagonismos e muito menos, lutas de classes. 

Após frequentar a recém inaugurada Escola Modelo "Caetano de 
Campos" da Praça da República, de padrão modelar de ensino e 
com apenas 12 anos, segue para a Europa. Seu ilustre pai, ao enviá- 
10 para Lisboa pretendia, através de uma rígida disciplina intelectual, 
dar-lhe uma sólida formação humanística e científica, além de um 
melhor conhecimento da língua portuguesa. Naturalmente, tambem 
já pensava em seu futuro substituto a testa de O ESTADO, o grande 
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matutino. Partiu sob o estímulo paterno e levando uma viva inteli- 
gência, uma boa instrução das primeiras letras e uma férrea von- 
tade de estudar as velhas civilizações européias e interpretar seus 
acontecimentos históricos, suas doutrinas filosóficas e seus fenôme- 
nos sociológicos. Dcdicd-se então aos estudos das ciências humanas, 
esoecialmenre da filosofid. da história e da sociolooia. Confessa-sc 
interessado, nessa fase, somente pelas notícias internacionais. Acom- 
panha pari-passu, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, atra- 
vés de leituras nos melhores jornais europeus, encontrados nas bi- 
bliotecas dos excelentes Colégios que cursou. Em Portugal, durante 
dois anos, a famosa Escola Acadêmica de Lisboa, frequentada pela 
elite liberal portuguesa. E na Suíça onde vai frequentar por quatro 
anos, o Colégio de "La Chatelaine", as margens do lago de Genebra. 
Foi lendo as obras de grandes pensadores como Charles Péguy, 
que Mesquita Filho compreendeu as origens e a organização das 
nações democráticas e o valor da profissão de jornalista. 

Saudoso da Pátria, retorna, ainda muito jovem, 18 anos, con- 
victo de uma missão: batalhar pela defesa das tradições democrá- 
ticas da nacionalidade, esclarecendo a opinião pública sobre o de- 
senrolar dos acontecimentos de seu País. Havia permanecido na 
Europa por um período de seis anos, tempo suficiente para, ao 
retomar, sentir-se um tanto estranho no ambiente brasileiro, en- 
contrando algumas dificuldades de readaptação ao nosso meio. 
Mesmo ao cursar a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 
período de 1911 a 1916, não demonstrou nenhum entusiasmo diante 
do ensino ministrado, bem como do quadro político nacional, pre- 
ferindo buscar no passado dos bandeirantes, na estabilidade polí- 
tica do Império e na vida impoluta de seus vultos, as inspirações 
para seus sonhos de adolescente, lapidados nos clássicos da cultura 
européia. Sobre a mocidade acadêmica sua impressão não é menos 
desairosa: "vivia totalmente alheada do mundo, a espera de um 
emprego público e a uma distância astro?ômica do que se prepa- 
rava na Europa", conforme escreveu. Sentia então que algo pre- 
cisava ser feito. Debruça-se em novas leituras, preocupa-se em des- 
cobrir soluções para as questões nacionais. Stuart Mill, Spencer, 
Conte, Condorcet e Montesquieu são seus autores prediletos. En- 
canta-se com a teoria da evolução que lhe deu uma visão total do 
mundo como natureza e como sociedade. Adquiriu então, os funda- 
mentos para a interpretação dos fatos mundiais e nacionais. Sa- 
liente-se ainda a importância das obras de Durkhein para sua for- 
mação sociológica e que "determinariam uma vez por todas o rumo 
intelectual do meu espirito", conforme suas anotações. No campo da 
história dedicou-se aos clássicos romanos e gregos com destaque 
para a "História Romana" de Mommsen. Outros autores como 
Buckle, Macaulay e sua História da Inglaterra, fizeram parte de seu 
quotidiano, além de Guizot, Burckhardt e sua obra clássica do 
Renascimento, Michelet, Thiers, Taine e Sorel. Valeu-lhe muito a rica 
biblioteca do pai. 
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Ainda na Faculdade, mal entrado na casa dos vinte anos, busca 
no jornal O ESTADO DE SÁO PAULO, a velha trincheira demo- 
crática de seu pai, um meio para dar vazão aos pensamentos que 
trazia sobre a realidade brasileira e aos grandes princípios das na- 
ções mais adiantadas. 

Leva para o jornal, a inquietude juvenil, o desejo de polemizar. 
Por esse tempo, 1915, Júlio de Mesquita Filho ouve no intra-muros 
das Arcadas, um pequeno discurso proferido por um convidado mui- 
to especial dos estudantes - Olavo Bilac. O estudante empolga-se 
com a fala do poeta, um chamamento cívico aos jovens pela res- 
tauração da dignidade e da moralidade da Pátria. Ali estavam as 
normas de seu aprendizado europeu, alicerçadas no fortalecimento 
moral e cívico da Nação. Como medida preliminar, todos os cida- 
dãos, jovens e adultos, eram conclamados a prestação do serviço 
militar. Desencadeia-se então, a partir da Academia de Direito e por 
todo o País, uma memorável campanha cívica, desdobrada logo na 
organização da Liga Nacionalista. Júlio de Mesquita Filho, abraça 
apaixonadamente a nobre causa que vinha preencher a lacuna que 
sentia até então, isto é, uma perspectiva de futuro para o Brasil. 
Levanta a bandeira do nacionalismo e da democracia. Bacharel em 
ciências jurídicas e sociais, acompanha Ruy Barbosa, em sua cam- 
panha presidencial, pela Bahia. Ganha então, ao ouvir os discursos 
de Ruy, mais subsídios para a integral formação do democrata, se- 
gundo o ideário liberal e toma mais consciência da realidade social 
do País. 

No início da década de vinte é guindado ao cargo de Secretário 
do jornal. Dedica-se então, inteiramente, ao jornalismo que consi- 
derava uma forma de participação política, um serviço que prestava 
ao seu País, sempre naquele sentido de sua formação - a defesa 
das liberdades democráticas e dos valores individuais e coletivos. 

Durante cinqüenta anos viveu e conviveu com o dia-a-dia brasilei- 
ro, tomando posições em todos os momentos, mais ou menos gra- 
ves, jamais abrindo mão de suas convicções democráticas. 

Acompanhou com simpatia, os movimentos tenentistas da dé- 
cada de vinte, começando pelo Forte de Copacabana em 22, passando 
depois pela revolta chefiada por Isidoro Dias Lopes em 24 - a fa- 
zenda da família, em Louveira, serviu de refúgio aos revolucionários 
perseguidos - pela Marcha da Coluna Prestes em 26 e 27 e termi- 
nando com a Revolução de 30. Logo porém, denunciava os desvios 
dos princípios desta última. Escreveu muitas páginas incriminadoras 
dos rumos da política getulesca e pegou em armas em 32 na defesa 
dos ideais de uma Constituiçáo e de um governo democrático e civil. 

Desde os tempos escolares havia aprendido a teoria de Rousseau 
que considerava todo homem um bom, enquanto não se demons- 
trasse o contrário. Escreve, porém, que tal concepção da huma- 
nidade foi "totalmente destruída por tudo quanto me foi dado pre- 
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senciar nos anos da ditadura Vargas, no meu contacto com a cana- 
lha getulesca, nas prisões e no exílio". A partir daí, abandona a teo- 
ria rousseana e passa a considerar, como escreveu, todo homem "um 
refinado patife enquanto não nos prove o contrárion. 

Realmente, Júlio de Mesquita Filho foi um dos homens mais 
atormentados pelo longo governo discricionário de Getúlio Vargas. 
Não só pela sua condição de Diretor responsável por um jornal, 
lídimo representante da imprensa livre, uma espada de Dâmocles 
para os ditadores de todos os naipes, como também, pela sua firme 
e corajosa oposição às medidas contrárias a livre manifestação do 
pensamento ou opinião e ao cerceamento da locomoção. Foi assim 
em 32 quando ao defender a legítima aspiração dos paulistas de 
serem governados por uma Constituição democrática, sofreu a prisão 
e o exílio. Depois, no período do Estado Novo, de 37 a 45, foi vítima 
de duros atentados a sua pessoa e ao seu jornal. Novamente exilado, 
voltou logo, pois faltava-lhe o apoio financeiro do jornal, então sob 
a direção de prepostos da ditadura. 

Em São Paulo, ano de 1944, não perdia a ocasião de comparecer 
às manifestações públicas contra o governo Vargas. Numa delas, 
promovida pelos acadêmicos de Direito, foi preso e dias depois, re- 
cebeu ordens de permanecer confinado na Fazenda de Louveira. Foi 
nela que soube da queda do caudilho sulista. 

Sempre atento aos acontecimentos, acompanhou com tristeza 
a crise de 1954, com trágico desfecho. Dez anos depois, foi decisiva 
a participação do grande líder democrata nos entendimentos entre 
militares e civis que culminaram no 31 de março de 1964. É conhe- 
cida a magnífica carta que, a pedidos, enviou as altas patentes das 
Forças Armadas e publicada sob o título "Roteiro da Revolução", 
em seu livro "Política e Cultura". Nela pedia que não se repetissem 
os erros cometidos após a queda de Vargas e a crise de 54, ou seja, 
a "entrega do Poder a homens que vinham do mesmo passado e que 
haviam formado o seu espírito na atmosfera da ditadura, fonte de 
todos os males". Era preciso que o novo governo ganhasse a con- 
fiança da Nação, agindo com "prudência, evitando-se violências des- 
necessárias". Propunha o restabelecimento da saúde moral, política 
e social da Pátria, através de medidas saneadoras, criteriosas e enér- 
gicas, o que poderia durar dois ou três anos. Considerava impres- 
cindíveis o restabelecimento dos preceitos da Constituição de 46 
com as necessárias adaptações a nova ordem, uma profunda rees- 
truturação na máquina administrativa, a imediata suspensão das 
imunidades parlamentares, seguida logo depois, pela dissolução da 
Câmara e Senado, uma "limpeza radical nos quadros da Justiça", 
conservando, porém, em sua magnitude o Poder Judiciário, que 
considerava o Poder básico das naçóes civilizadas, a escolha dos 
novos Ministros, os quais, deveriam ser de absoluta idoneidade e 
seriedade para que a "opinião pública cerrasse fileiras em torno do 
governo revolucionário". 
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O notável líder civil notou, logo após o primeiro governo revo- 
lucionário, que os seus ideais de 64 e de todos que desejavam um 
Brasil purificado, foram, com o correr dos anos, traídos. Como di- 
riam os republicanos de primeira hora, aquela não era a Revolução 
de seus sonhos. O Ato Institucional no 5, de 13 de dezembro de 
1968, foi uma pá de cal em suas esperanças. Não consegue mais apa- 
rar os atos de violência, distantes dos Tribunais e da Justiça. Amar- 
gurado, termina seus dias, poucos meses depois. 

A memdria de Júlio de Mesquita Filho deve ser cultuada e pre- 
servada por todas as gerações. Seus pensamentos e seus ideais for- 
mam um seguro Roteiro, bem atual, para a vida brasileira. Espe- 
cialmente em nossos dias, quando ela clama, com urgência, provi- 
dências saneadoras que recoloquem a Nação no caminho da digni- 
dade e da honra. 



UM HOMEM INTEGRALr 

J .  Pereira 

Honrados pelos ilustres organizadores desta sessão especial para 
a reverência da passagem do centenário de nascimento de um dos 
mais eminentes varões da paulistanidade - o que vale dizer da bra- 
silidade - confessamo-nos particularmente comovidos, pois, tive- 
mos o privilégio de conviver, durante muitos anos, com essa per- 
sonalidade ímpar da intelectualidade da nossa Pátria. 

Na verdade, Júlio de Mesquita Filho, pela força da sua singular 
e vigorosa individualidade, se constituiu no modelo erigido pelo 
jovem que, nos idos de 1934, iniciava a sua carreira no jornal O ES- 
TADO DE S. PAULO como integrante dos funcionários da Biblioteca 
e Arquivo. 

Falar sobre o Homem Júlio de Mesquita Filho em poucos minu- 
tos não é tarefa fácil. Talvez uma frase de efeito o retrate, como num 
flagrante fotográfico. Diz ela: "Era um Homem Integral, em toda 
a sua esplendorosa grandeza". E estaria dito tudo. Mas somos ten- 
tados a dizer um pouco mais para que se esboce - apenas se esbo- 
ce, ainda que sem a nitidez desejável - o perfil, a imagem dessa 
excepcional figura humana a quem tanto deve São Paulo, o Brasil 
e muito especialmente o Jornalismo. 

Júlio de Mesquita Filho, o Homem, era assim: Físico apolíneo, 
elegante no trajar, inteligência resplandecente, espírito brilhante e 
cordial, ainda que se mostrasse comumente introspectivo. A primei- 
ra vista, por isso, alguns tinham a impressão de certa arrogância. 
Mas essa sensação se desvanecia a seguir, uma vez estabelecido o 
diálogo. Humanista, sabia valorizar e, principalmente, respeitar as 
pessoas. Era um permanente preocupado com o semelhante. Jamais 
pronunciava palavras ásperas que pudessem, eventualmente, provo- 
car, em alguém, sentimento de mágoa ou que se sentisse Lesconcer- 
tada ou diminuida perante os demais. Muito pelo contrário. Du- 
rante os anos em que tivemos a honra e o privilégio de trabalhar 
junto dele, em nossa mocidade, sempre o vimos pronunciar pala- 
vras de encorajamento e estímulo a quantos o rodeavam, mesmo 
quando, na intensa labuta diária pela feitura do jornal, buscava cor- 

- InstitLto IIistórico e Geográfico de Sâo paulo, sala das sessaes (pien8rlol. aos 5 de 
fevereiro de 1932. 
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rigir erros e consertar equívocos de orientação. Como dissemos, era 
um introspectivo e o seu sorriso, por isso, não era fácil, ainda que 
fosse dotado de bom humor. Seu porte apolíneo, sua elegante forma 
de trajar-se com discrição, a maneira lhana de dialogar e no trato 
com as pessoas - observava o então jovem jornalista que iniciava 
carreira - eram admirados com singular interesse pelas funcioná- 
rias do jornal. Um dia presenciamos um curioso debate entre as 
moças. O tema era: o "Doutor Julinho" é um homem distinto, po- 
lido, atencioso, delicado, gentil, ou simplesmente ilustre e charmo- 
so? Foi uma discussão animada, cada qual dizendo do porquê da 
sua opinião. Que era um homem bonito - salientavam - era ques- 
tão fora de análise, por ser óbvia. 

A que conclusão chegaram as moças? Foi conciliatória: o Ho- 
mem Júlio de Mesquita Filho, o "Doutor Julinho", como era cha- 
mado carinhosamente, era tudo isso e, como conseqüência, resumi- 
ram a opinião (na optica feminina): tratava-se, na verdade, de raro 
exemplar de "homem fino". Eis aí a precisa definição, pela amplitu- 
de de qualidades reunidas em um varão: "um homem fino". 

O "Doutor Julinho" era, de fato, um homem fino, sob todos os 
aspectos. A pessoa fina, com efeito, não precisa ser, necessariamen- 
te, bonita, jovem, fazer praça da sua sapiência, trajar-se com exa- 
gero, ter postura forçada e vocabulário especioso e pedante. A sua 
finesse - como dizem os franceses - prima pela naturalidade, em 
tudo: pela forma de ser, pelos menores gestos, por uma resposta, 
da forma como presta um esclarecimento ou uma informação e até 
mesmo ao discordar. Seu patamar, no relacionamento humano, não 
é nem excessivamente alto nem demagogicamente baixo, mas todos 
sentem por ela, seguramente por isso, um irresistível fascínio. 

Júlio de Mesquita, o Homem, era, portanto, uma figura humana 
fascinante, porque além de toda a finura a que aludimos e motiva- 
dora de análise entre jovens, ele reunia a sua fulgurante e, por isso, 
invejável inteligência, rastreada por uma profunda e sólida cultura 
humanística, científica e, em especial, política. O sentimento de liber- 
dade era a sua grande paixão. Conseqüentemente, a democracia o 
único caminho a se trilhar para efetivá-la a todos os povos do globo 
terrestre. 

Entendia esse grande Homem, com razão, que o principal bas- 
tiao de defesa da democracia é a Imprensa, no sentido de Jornalis- 
mo. Defendia, por isso, com garra inexcedível, a liberdade de Im- 
prensa, porque - dizia - sem ela (a  liberdade de Imprensa) as 
demais não podem sobreviver. Passou aos filhos e discípulos estes 
princípios. 

Uma das facetas que poucos conhecem do Homem Júlio de 
Mesquita Filho era a sua bondade, qualidade que somente os cora- 
ções bem formados e de dimensões infinitas possuem. Era, de fato, 
um homem bom, no mais extenso sentido do vocábulo. E por ser 
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bom, generoso. Preocupava-se permanentemente com o semelhante, 
particularmente com aqueles que com ele conviviam por impera- 
tivo do trabalho. Qualquer funcionário que a ele levasse um pro- 
blema pessoal ou familiar, empenhava-se em solucioná-lo. Não era 
um paternalista, mas um justo. Iríamos longe - mas realmente mui- 
to longe - fossemos relatar aqui (para destacar o Homem com 
"H" maiúsculo que foi o "Doutor Julinho" - os casos em que, 
discretamente e com firmeza, equacionava para tirar os seus fun- 
cionários das dificuldades em que se envolviam, especialmente fi- 
nanceiras. 

Pelo seu profundo amor a São Paulo, pela intransigente defesa 
das liberdades públicas, da democracia, da justiça, da paz, da cons- 
titucionalidade da nação brasileira, foi cruelmente perseguido, exi- 
lado, ferido em sua integridade, mas a tudo resistiu galhardamente 
e reconquistou a trincheira, legado de seu nobre Pai, que lhe ha- 
viam tomado: o jornal O ESTADO DE S. PAULO, hoje - como é 
reconhecido mundialmente - não apenas um imorredouro patri- 
mõnio de São Paulo e do Brasil, mas dos povos das três Américas 
e o terceiro mais importante e respeitado do mundo. 

Mas para tudo, há um limite. Avançado em anos, enfermo, não 
conseguiu resistir a novo impacto que viria atingir o grande sonho 
pelo qual lutara tanto e pelo qual vivera: a redemocratizaçáo do 
Brasil. O malsinado Ato Institucional n" 5 viria interromper, aos 1 2  
de julho de 1969, as 16 horas - e desta feita definitivamente - O 
seu acalentado e dourado sonho pela Liberdade. Os seus ideais, en- 
tretanto, permanecem, inspirados na sua firmeza e na solidez que 
lhes dão sustentação. É figura de destaque no elenco dos grandes 
homens da nossa História. 

Ecce Homo. 



LOURENÇO FILHO, O EDUCADOR 

Moisés Gicovate 

Quando escolhi para titulo da Conferência o nome de Lourenço 
Filho, o Educador, não desconhecia as dificuldades que teria de ar- 
rostar. O Educador, diversamente do que pode parecer a primeira 
vista, não é restritivo. Pelo contrário, fornece-nos a verdadeira di- 
mensão de sua figura, ligada diretamente a todos os movimentos 
educacionais. 

Impeliu-me aquela decisão um misto de saudade e gratidão, 
porquanto fazia-me recuar ao longínquo ano de 1935, mês de março. 
Convivi com Lourenço Filho no Instituto de Educação do Rio de 
Janeiro, por um periodo de seis anos (1935/1940), sem ter sido 
interrompido nosso relacionamento, após a minha vinda a São Pau- 
lo, em 1941. Apesar do decurso de cerca de cinqüenta anos, sua figu- 
ra permanece viva em minha memória e a sua voz pausada e serena 
ressoa em meus ouvidos. Depoimento um tanto autobiográfico, pelo 
que peço escusas. Será inevitável pelo muito que a ele devo como 
professor e como escritor - especialmente autor de trabalhos di- 
dáticos de Geografia. 

I1 

Lourenço Filho, o Educador! Educador no seu verdadeiro sen- 
tido, amplo e profundo. Pela palavra falada ou escrita, no magisté- 
rio ou fora dele, durante toda a vida. Era a sua vocação. Seguiu-a 
com dignidade e competência. Reconheceram-lhe estas e outras qua- 
lidades - foi sempre fiel e coerente com suas idéias -, situações 
cada vez mais raras, quando acabava de se aposentar no serviço pú- 
blico. Toda uma vida dedicada ao trabalho, cheia de realizações, 
sempre voltado o pensamento para a Pátria. Galgou todos os postos 
graças à sua inteligência e ao seu caráter. Uma linha reta e ascen- 
dente, sem desvios ou retrocessos. Não no sentido linear, porquanto 
não lhe faltaram óbices e dificuldades, no exercício de sua árdua 
missão de reformador educacional. 

A data de 1957 encerra significado todo especial. Lourenço l?i- 
lho deixava as atividades do magistério e da administração. Aposen- 

* Conferencia proferida na Academia Paulista de Letras no dia 30 de outubro de 1986 
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tou-se no cargo de professor de Psicologia Educacional da Facul- 
dade Nacional de Filosofia. A Universidade do Brasil concedeu-lhe 
a mais alta dignidade acadêmica, ou seja, o titulo de "Professor 
Emérito". O Governo da República, por decreto de 19 de dezembro 
daquele ano, inaugura com seu nome a "Ordem Nacional do Mé- 
rito Educacional", atribuindo-lhe a Comenda dessa Ordem, no mais 
alto grau, e de "Egregius". Paralelamente, a "Associação Brasileira 
de Educação", de que o prof. Lourenço Filho havia sido Presidente 
e era Membro Honorário, decidiu organizar o "Livro Jubileu" - 
Um Educador Brasileiro - Lourenço Filho - em que personalida- 
des de maior relevo se fazem presentes. As "Edições Melhoramen- 
tos", aderindo as homenagens, solicitou aquela Entidade autoriza- 
ção para que tal obra figurasse como volume preliminar das "Obras 
Completas de Lourenço Filho". A publicação data de 1959. 

E aqui vai uma reflexão minha. Tenho para mim que as ho- 
menagens merecidas e devidas, só são válidas quando tributadas 
em vida. Mesmo porque, as manifestações post mortem, se ganham 
em intensidade, perdem as vezes em sinceridade, na ilusão de que 
os defeitos esmaecem, acentuando-se as qualidades. Lourenço Filho 
recebeu dos seus contemporâneos, em vida, as homenagens que 
lhe eram devidas. Após o seu falecimento, não houve necessidade 
de modificar conceitos e opiniões. O seu julgamento havia sido feito. 

I11 

No tempo de que disponho, oferecerei ligeiros traços dessa fi- 
gura singular, no sentido de privilegiada, e uma pálida idéia de sua 
formação e atividades; apenas indicação das múltiplas conferências 
proferidas, artigos e livros publicados, prefácios e pareceres, tradu- 
ções e notas. A s  suas realizações ultrapassam de muito o que se 
possa suspeitar. 

Nasceu Manoel Bergstrom Lourenço Filho, ou simplesmente, 
Lourenço Filho, a 10 de março de 1897 (em plena Campanha de 
Canudos), sob o signo de Peixes, em Porto Ferreira, a beira do Mogi- 
Guaçu, piscoso de dourados e piaparas, Estado de São Paulo. Porto 
Ferreira chama-se "porto" porque dali "partia, em outros tempos, 
um serviço de navegação fluvial pertencente à Companhia Paulista 
de Estrada de Ferro. Havia barcos a vapor que puxavam lanchas 
até junto as terras de Sertáozinho, de onde traziam café". Eram 
seus pais Manoel Lourenço, português, e D. Ida Bergstrom, sueca. 
Seu pai foi um verdadeiro agente civilizador, o "tipo do comer- 
ciante novidadeiro". Homem prático e inovador, inaugurou, ali, o 
comércio de livros e a arte fotográfica, instalou uma tipografia, 
montou um cinema, fundou e manteve durante trinta anos um se 
manário - "A Folha". 

Nesse ambiente propício desenvolveram-se precocemente as apti- 
dões do menino Lourenço. Desde cedo lia muito e de tudo. Em COn- 
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ferência proferida em Montevidéu, 1950, assim o relembra: "Comecei 
a ler em idade normal, aos sete anos. Criança um pouco enfermiça, 
distraia-me lendo. Estudante de poucos recursos, lia apressadamen- 
te os livros de empréstimo. Professor mais tarde, cabia-me ler por 
dever profissional. Leio no bonde. Não raro andando na rua". Aos 
dez anos, apesar do veto do pai, mas, graças a intervenção do padre 
Moisés Nora, já possui um jornal próprio - "Pião", que ele mesmo 
redige, compõe e imprime na oficina tipográfica do pai. O bondoso 
vigário vaticinou - em letra de forma - o brilhante futuro de seu 
jovem paroquiano. Identificamos nesse proceder o germe do jorna- 
lismo. 

O ensino primário teve-o ele em sua própria terra e vizinhança. 
Todos os mestres o consideravam o melhor da classe. Em março 
de 1911, após breve estágio no Ginásio de Camphas, Lourenço Filho 
inscreveu-se para o exame de admissão a primeira série da Escola 
Normal de Pirassununga. Aluno de 1911 a 1914, pôde Lourenço Filho 
aproveitar "a fase de maior trepidação, de mais intensa operosidade, 
e também a fase heróica da Escola". Sempre obtendo o primeiro 
lugar, da primeira a última série.. . Mereceu de Almeida Júnior o 
seguinte comentário: - "Seu caso é, portanto, um desmentido a 
balela, grata aos vadios, de que os primeiros alunos malogram na 
vida prática" - honrosa exceção, a meu ver. 

Na prática do ensino, ocasionalmente sob a direção de Almeida 
Júnior, a primeira aula de Lourenço Filho versou sobre os indígenas 
brasileiros. "Vejo ainda agora (1957) diante de mim, aquela figura 
esguia de adolescente, em pé junto aos meninos, levemente emocio- 
nado, a dialogar, a explicar, a desenhar em cores no quadro negro, 
provocando entre as crianças o mais genuíno interesse". "Uma aula 
diferente". Era a vocação.. . em toda a sua plenitude que o acom. 
panharia pela vida afora. 

Diplomado professor, iniciou-se no magistério primário em Por- 
to Ferreira, sendo nomeado substituto efetivo no grupo escolar, em 
1915, no mês de abril. "O que quer dizer que comparecia diaria- 
mente a Escola, mas não ganhava senão quando regia classe de 
professor ausente" - os tempos mudaram. . . 

Em 1916, a fim de aprimorar a sua cultura geral e pedagógica, 
veio cursar os dois últimos anos da Escola Normal da Praça da 
República, como a lei daquele tempo o permitia. Datam daí os pri- 
meiros encontros com Sampaio Dória. 

Quanto aos meios de subsistência resolvia-se, em parte, por seu 
emprego de redator do J o m l  do Comércio (edição de São Paulo). 
As suas relações aproximam-no de Monteiro Lobato que. perceben- 
do-lhe os méritos, convidou-o para auxiliar Seu na Revista do Bra- 
sil, convertido mais tarde em sustentáculo indispensável. A redação 
da Revista do Brasil e a do O Estado de S. Paulo constituiam então 
vasos comunicantes, de sorte que as personagens que se viam na- 
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quela, eram quase todas vistas nesta última "em que faziam as hon- 
ras da casa Júlio Mesquita (pai), Júlio Mesquita Filho e Nestor Ran- 
gel Pestana". 

"A bulimia (fome de boi, apetite desenfreado) de livros da m e  
ninice, sucedia na juventude a bulimia de cursos". Lourenço Filho 
matriculou-se no l e  ano da Faculdade de Medicina, em 1918. Promo- 
vido ao 2-110, desistiria por incompatibilidade com o anfiteatro 
de Anatomia. No ano seguinte (1919) ingressou na Faculdade de Di- 
reito. Ali foi buscá-lo Sampaio Dória, que não encontrou ninguém 
melhor que o seu discípulo para substituir Roldão Lopes de Bar- 
ros na cadeira de Pedagogia e Educação Cívica na Escola Normal 
Primária, anexa a Escola Normal da Capital. Contava Lourenço Filho 
23 anos de idade. Mostrou-se a altura da elevada investidura. A inte- 
rinidade durou cerca de um ano. Nesse ano encontrara seu verda- 
deiro caminho, a sua vocação autêntica.. . Suas aulas tinham co- 
meço, meio e fim, clareza de exposição, desenvolvimento da matéria. 

A 31 de janeiro de 1921, é nomeado professor de Psicologia e 
Pedagogia da Escola Normal de Piracicaba, equiparada pela refor- 
ma, como as demais do Estado, a Normal da Praça da República. 
Houve conversão da velha cadeira de Pedagogia e Educação Cívica, 
na de Psicologia e Pedagogia. Contraíra núpcias com Aida de Car- 
valho - esposa e colaboradora - ex-colega e que tinha as suas raí- 
zes em Casa Branca. 

IV 

Atendendo à solicitação do Governador do Estado do Ceará, 
Justiniano Serpa, é escolhido Lourenço Filho para efetuar a reforma 
do ensino daquela unidade política. Chega em 1922 e permanece du- 
rante quase dois anos, "tendo, nesse curto espaço de tempo, rea- 
lizado obra notável, cujos efeitos, passados mais de trinta anos, 
ainda perduram, em muitos aspectos". 

Assume a direção geral da cadeira de Pedagogia e Didática, na 
Escola Normal de Fortaleza, "inaugurando-se as práticas escolares 
que se fundam nas leis da Psicologia e, segundo as quais, o aluno é 
um ser ativo que se educa, reagindo ao contacto do meio ambiente". 

"Póe-se em cheque a memorização, tão da moda, proibindo-se 
mesmo qualquer apostila". Na "Escola Modelo", anexa a Escola Nor- 
mal. realizava-se a prática pedagógica, sentindo-se e vivendo-se a 
matéria ensinada". O entusiasmo contagiou todo o professorado e 
nesse ambiente de franca simpatia, Lourenço Filho empreende a re- 
forma desejada. instalada a Diretoria Geral de Instrução, como 
entidade autônoma. Imprime ao Departamento que chefia orientaqáo 
nova, conseguindo afastar, em absoluto, dos negócios da instrução 
a influência da politicalha (bons tempos). 

"A escola pública do Ceará, primária e normal, tomou, a partir 
de 1923, com Lourenço Filho, um sentido novo. Tudo nela ficou im- 
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pregnado dessa aura de entusiasmo, de progresso e de amor pela 
profissão do mestre, tão bem emarnado na pessoa do educador 
bandeirante". 

Apesar do trabalho silencioso, não deixou de ser profundo e de 
longo alcance. Dessa forma pôde levar a bom termo uma obra du- 
radoura. Encarnava a figura do educador, inclusive quando escritor 
ou ocupando cargos oficiais. Os seus trabalhos e as suas realizações, 
ao contrário das convulsões que tudo levam de roldão, formavam 
camadas sedimentares de estabilidade educacional e, consequente- 
mente, social. É nesse sentido que a sua figura se agiganta. Nem 
retrógrado, nem reacionário. Progressista e mesmo revolucionario 
no campo educacional. 

Lourenço Filho sempre procurou compreender o fenômeno do 
Padre Cícero (que se relaciona com a Campanha de Canudos e com 
a Guerra do Contestado). Já de regresso a São Paulo, de novembro 
de 1925 a julho do ano seguinte, constitui a sua grande colaboração 
no "O Estado de S .  Paulo". Foram doze longos artigos, depois reu- 
nidos no livro "Joazeiro do Padre Cicero" - seu primeiro livro - 
publicado no ano de 1926 (Edições Melhoramentos). Estas repor- 
tagens interpretativas (lembram as reportagens de Euclides da 
Cunha, publicadas em volume em 1939 - "Diário de Canudos"), 
constituem obra notável de valor sociológico e literário. "Primeira 
obra que com uma visão geral do assunto, é na verdade esta" (Gus- 
tavo Barroso, João Ribeiro). Análise lúcida do problema nordestino, 
recebeu em 1927 o prêmio "Ensaios" da Academia Brasileira de Le- 
tras, e que lhe abriu as portas da Academia Paulista de Letras 
(1929), eleito para a cadeira nn 32, cujo patrono Ezequiel Ramos, 
teve como fundador Ezequiel Ramos Júnior. O seu estilo é claro, 
simples, fluente, escorreito . . . 

Reconhecido, o Ceará deu o nome do paulista de Porto Fer- 
reira ao seu principal Instituto de Educação. 

Evidenciou, seu pleno conhecimento, mas principalmente com- 
preensão da problemática nordestina. Do prefácio destacamos algu- 
mas frases: - "O Nordeste não só apresenta estranhos aspectos da 
terra: faz emergir do seu seio, candente e adusto, casos sociais dos 
mais imprevistos e singulares". ". . .é o Joazeiro do Padre Cicero, 
a Meca do sertão cearense - arraial e feira, antro e oficina, centro 
de orações e hospício enorme.. . ". É imperativo "a sua reconquista 
a civilização ambiente". Essa obra não poderá ser levada a cabo, com 
estrondos de granadas nem pontaços de baionetas.. . ". "As medica- 
ções heróicas quase nunca se aplicam aos casos sociais". Invoca o 
testemunho de Euclides da Cunha, fechando com amargura o seu 
livro genial, sobre a Campanha de Canudos, pedindo um Maudsley 
para os crimes das nacionalidades.. . Afirma a seguir: - "O crimi- 
nólogo e patologista social que Euclides invocava, tivemó-10 nele 
próprio, - e de que estatura!". Mais um grito sem eco, pois a Guerra 
do Contestado duraria quatro anos (1912/16). 



A? KEVISTA W INSTiTUTO HISTCiKICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Livro que, por sua mensagem e sua denúncia, merece um lugar 
de honra, ao lado de "Os Sertões", de Euclides da Cunha. 

Acompanhemos a trajetória fecunda de Lourenço Filho. Em 
junho de 1925, Sampaio Dória decide consagrar-se ao ensino jurídico, 
deixando uma vaga na Escola Normal da Praça. É preenchida por 
Lourenço Filho. Cadeira de Psicologia e Pedagogia. Contava, então, 
28 anos de idade. Consagrado nas letras, iria em breve, consagrar-se 
mestre pioneiro, "o criador de um espírito moderno a favor da es- 
cola renovada". Senhor das linhas mestras da sua "escola nova", a 
cuja edificação iria entregar-se agora com afinco. Fernando de A z e  
vedo, em 1926, conseguiu entrevistas de educadores progressistas e 
que foram publicadas pelas colunas do "O Estado de S. Paulo". O 
"sopro da renovação" em luta com a "volta ao passado". Chamado 
a depor, Lourenço Filho foi claro, categórico, incisivo. "Depois da 
renovação do ensino em São Paulo, disse ele, nos primeiros anos da 
República, os nossos professores têm dormido sobre os louros de 
então". Para Lourenço Filho, em consonância com a entrevista, "o 
verdadeiro papel da escola primária é a de adaptar os futuros cida- 
dãos, material e moralmente, as necessidades vindouras. . . ". 

A escola tradicional não serve para o povo, e não serve porque 
está montada para uma concepção social já vencida, senão morta de 
todo, por toda a parte estrebuchante.. . 

Em 1929, Lourenço Filho concluiu seu curso jurídico, sob as 
históricas arcadas. Marco importante na vida intelectual de Lourenço 
Filho, é o ano da publicação da "Introdução ao Estudo da Escola 
Nova" (1930). Desse livro disse Paulo Fauconnet, professor de Pe- 
dagogia da Sorbonne: - "Não se pode desejar senao uma coisa: 
que muitos pais leiam esse livro, que muitas escolas particulares 
nele se inspirem, e que a opinião pública imponha, pouco a pouco, 
aos poderes governamentais, o plano de reformas razoáveis e, sem 
dúvida alguma fecunda, com que o sr. Lourenço Filho fecha o seu 
livro". Léon Welther, da Universidade de Lausanne, escrevia: "Nem 
em francês, nem em alemão possuímos um livro semelhante sobre 
educação renovada." 

Em outubro de 1930 é Lourenço Filho chamado a ocupar o alto 
cargo de "Diretor do Ensino em São Paulo", no qual permanece até 
fins do ano seguinte. "Lourenço Filho, menos emocional, escreve 
Almeida Júnior, pressentia profundas modificações políticas e sociais 
que, segundo a sua esperança, libertaria a educação brasileira dos 
vinculos do tradicionalismo". Relevantes serviços prestou ao ensino 
paulista - mantendo a sua posição de educador na luta pela reno- 
vação - (sem imiscuir-se em política) e, assim, pôde levar adiante 
realizações importantes: - reorganiza o ensino normal e profissio- 
nal de São Paulo; cria o serviço de Psicologia Aplicada, uma Bi- 
blioteca Central de Educação, e o Instituto Pedagógico. 
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Vitorioso e consagrado, encerra Lourenço Filho, brilhantemen- 
te, o "ciclo paulista" de sua atividade de educador. 

VI 

Possuia Lourenço Filho capacidade de trabalho notável. Parecia 
estar tudo programado. Daí a sua gigantesca produção, sem altos 
nem baixos. 

Vocação, talento, estudo, seriedade. . . Eis o segredo de seu per- 
manente sucesso. Havia traçado uma diretriz e não se arredava dela. 
O ensino era sua vocação, sua paixáo, que ele dividia com a adrni- 
nistração. Para ele significava ordenação, progresso social através 
da revoluçáo, educacional e pacifica. Olhando mais de perto, foi 
ele um verdadeiro revolucionário da educação, participando ativa- 
mente de todos os movimentos. Jamais esteve ausente. Agia a seu 
modo buscando aperfeiçoamento educacional e do ensino. Resul- 
tado positivo sempre. Não servia a governo.. . servia ao seu ideal, 
as suas idéias. 

Toda a obra de Lourenço Filho é de excepcional qualidade. O 
conteúdo e a forma definem a sua estrutura. Uma obra sistemática. 

Tudo o que escreveu constitui um marco. Não importa seja 
artigo, livro, conferência, exposição de motivos, prefácios, pareceres. 

Lourenço Filho sempre esteve no "centro" do movimento edu- 
cacional renovador. A educação como principio de unificação. COn- 
tribuiu para que as idéias novas penetrassem em nosso sistema edu- 
cacional. Exige estudo mais amplo e mais profundo de especialista. 

A obra ãe Lourenço Filho é o reflexo de sua vida, o que é im- 
pressionante. Há um paralelismo entre ambas, daí a sua harmonia. 
Unidade interior e exterior. 

Os seus trabalhos foram um filão tão rico que as pepitas sáo 
encontradas na superficie e, em tal quantidade, que basta estender 
a mão. Assim também a sua vida. 

Em 1932 começa o "ciclo carioca", quando, a convite do Minis- 
tro da Educação, Francisco Campos, aceita para chefiar seu gabi- 
nete e organizar os planos da Faculdade de Educação, Ciências e 
Letras. Em março, a convite de Anísio Teixeira, assume o encargo 
de organizar e dirigir o Instituto de Educação, do então Distrito 
Federal. 

"Filho de português e de mãe sueca - diz-nos Fernando de Aze- 
vedo - esse brasileiro, que parece ter herdado do pai o espírito 
dinâmico e empreendedor, trai suas origens nórdicas na maneira de 
encarar as coisas, a qual soube ajuntar, talvez em virtude de sua 
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formação, um toque de ironia e piedade em face da vida." Tantas 
e tais qualidades, especificamente adequadas ao tipo de educador, 
o predestinava ao magistério. Mas, desde os começos, o ensino e a 
administração escolar disputaram-lhe a primazia numa competição 
que se prolongou por mais de trinta anos." 

Em 1932 publica "Testes ABC". "São, sem dúvida, um melhor 
prognóstico para a aprendizagem da leitura e da escrita que os tes- 
tes de idade escolar". Henri Pièron observou que "não louvará sm- 
cientemente esse trabalho". Dirige os "Arquivos do Instituto de Edu- 
cação". 

Em 1934, embora nomeado professor de Psicologia Educacional 
da Universidade de São Paulo, permanece no Rio. No ano seguinte 
é nomeado professor da mesma cadeira na Escola de Educação, da 
Universidade do Distrito Federal, e diretor da mesma Escola. 

Em 1937, membro do Conselho Nacional de Educação. Exerce 
o cargo de Diretor Geral do Departamento Nacional de Educação. 
Em 1938 é convidado pelo Ministro Gustavo Capanema para organi- 
zar e dirigir o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. No ano 
seguinte 6 transferido da Universidade do Distrito Federal, que se 
extingue, para a Universidade do Brasil, na cadeira de Psicologia 
Educacional da Faculdade Nacional de Filosofia. Em 1944 funda a 
"Revista Nacional de Estudos Pedagógicos". Em 1946 assume a cá- 
tedra na Faculdade Nacional de Filosofia. 

Em 1947 é convidado pelo Ministro Clemente Mariani a ocupar 
pela segunda vez o cargo de Diretor Geral do Departamento Nacio- 
nal de Educação. Organiza e dirige a Campanha Nacional de Edu- 
cação de Adultos, primeiro movimento de educação popular de ini- 
ciativa do Governo Federal. Essa Campanha, graças a Lourenço Fi- 
lho, foi conduzido com ardor e brilho, com definições de propósitos 
e objetivos, instalação de cursos em todos os quadrantes da Pátria. 
Os resultados, da mais alta significação, foram devidos ao resultado 
da seriedade com que foi realizada. 

Desejamos assinalar que Lourenço Filho exerceu por muitos 
anos as funções de Ministro da Educação, sem nunca ter ocupado 
o cargo. Podemos afirmar, sem quaquer desconsideração, que Lou- 
renço Filho, como estrela de primeira grandeza, fornecia luz e ilu- 
minava o planeta, numa representação cosmográfica. Esse aspecto 
espera estudo especial. 

Seria fatigante a enumeração dos cargos e honrarias, mesmo no 
estrangeiro, que o acompanharam até o falecimento em 1970. 

Esse ensaio ficaria incompleto sem a menção de outro aspecto 
da atividade intelectual de Lourenço Filho, qual seja suas próprias 
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obras e as suas atividades junto as "Edições Melhoramentos". Rei- 
teramos escusas pelos dados autobiográficos. 

"Ao estudar-se um autor, primeiramente interessa a ordem de 
publicação dos trabalhos que haja composto". "A ordem de pu- 
blicação das várias partes de uma obra pode não coincidir, no en- 
tanto, com a produção". Frases de Lourenço Filho. 

Há necessidade de ser estabelecido roteiro para o estudo da 
obra múltipla de Lourenço Filho. Dada a quantidade e a variedade 
torna-se quase impossível a sua ordenação. Trata-se, pois, de uma 
tentativa de sistematização, sem atender a ordem cronológica, mas 
agrupados por setores afins. É interessante verificar o relacionamento 
de Lourenço Filho com as "Edições Melhoramentos", graças a um 
entendimento harmônico, duradouro e permanente. 

Lourenço Filho, tendo em vista a alfabetização rápida e fácil, 
publicou em 1929 a "Cartilha do Povo" que, em dado momento, teve 
de revelar o seu autor. De aceitação espantosa, ultrapassou a cifra 
de 7 milhões de exemplares, em 1416 edições, no ano de 1957. Cum- 
pre igualmente mencionar "Upa, Cavalinho" - cartilha - e os vo- 
lumes de "Pedrinho", em número de quatro, cada qual com seu 
"Guia do Mestre" e ainda "História do Tio Damiáo", contos infantis 
em 12 volumes. Na Revista da Academia Paulista de Letras publi- 
cou "A Criança na Literatura Brasileira", dezembro de 1948. Fixou 
com clareza os seus pontos de vista, anos mais tarde, ao prefaciar 
o volume de Leonardo Arroyo - "Literatura Infantil". 

Em 1927 aceita a proposta de Walter Weiszflog, um dos dire. 
tores da Cia. Melhoramentos de São Paulo, para organizar uma série 
pedagógica, composta de traduções de autores estrangeiros e de 
originais de educadores brasileiros. Todos os volumes trazem pre. 
fácio de Lourenço Filho. A tradução dos dois primeiros volumes são 
de sua autoria. Fora da série, verte em 1929 "Tecno-Psicologia do 
Trabalho Industrial", de Léon Walther. Assessora o departamento 
editorial dessa Empresa. Valiosa sua colaboraçáo para obras didá. 
ticas escolares e de literatura infantil. De grande valia as suas obser- 
vações constantes nos pareceres, reconhecidos pelos autores quando 
delas tomam conhecimento, ou apenas mais tarde. 

Dessa relação fazem parte duas obras fundamentais: "Introdu. 
çáo ao Estudo da Escola Nova" (1930) e "Testes ABC" (19331, que 
exigem destaque especial. Merecem lembrados ainda "Tendências da 
Educação Brasileira" (1940) e "Pedagogia de Rui Barbosa" (1954) 
O volume no 37, o último da Coleção, em tradução primorosa de 
Lourenço Filho, é o famoso e belo trabalho de Gilbert Highet, "A 
Arte de Ensinar" ( 1957). Paralelamente, colaboração constante em 
publicaçóes brasileiras e estrangeiras. Lembraremos apenas "A Psi- 
cologia no Brasil" para a obra "As Ciências no Brasil" e a "Psico- 
logia", para a "Enciclopédia Delta Larousse", entre muitos. 
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E de autoria de Lourenço Filho o volume 9 da "Coleção Via- 
gem Através do Brasil" - São Paulo. Traz uma dedicatória suges- 
tiva: - "A Aida, em cujas veias corre sangue paulista de quatro- 
centos anos". Obra que revela invulgar conhecimento de geografia, 
de história, de economia, de sociologia de sua terra e de sua gente, 
que faz inveja a muito professor destas disciplinas. Leitura amena. 
Ilustrações sugestivas do artista Percy Lau. Deveria tornar-se lei- 
tura obrigatória de alunos, mestres, políticos, parlamentares etc., 
para aprenderem a amar a sua terra e a sua gente. . . 

Vejamos pequeno trecho: - "No Vale do Paraiba vimos dois 
caminhos: a do bandeirante e o do café.. . Afinal se vocês bem en- 
tenderem esse duplo movimento, descobrirão todos os segredos dos 
paulistas". É sua a Introdução ao volume "BRASIL - Paisagens e 
Costumes". E muito mais. Basta verificar a sua fecunda colaboração 
na "Revista Nacional de Estudos Pedagógicos". . . 

Menção toda especial ao Discurso de Lourenço Filho na posse do 
acadêmico Francisco Marins, a qual, motivo de doença, impediu-o 
de comparecer (25-3-966). Trata-se de estudo magistral de análise 
da obra daquele autor. 

IX 

Não posso fugir a uma referência autobiográfica. Conheci o Prof. 
Lourenço Filho no Instituto de Educação, em um domingo de mar- 
ço do ano de 1935. Roquette-Pinto havia-me recomendado. Subme- 
tido a uma sabatina que se prolongou até a tarde, disse-me no ato 
de despedida: - Pode comparecer ao trabalho, a partir de amanhã. 
Lourenço Filho com 38 anos e quem vos fala com 23. Fui contratado 
por um ano, na qualidade de preparador da cadeira de Psicologia 
da Escola de Professores, com a remuneração de quinhentos mil réis 
mensais. Recontratado nos anos seguintes. Por indicação de Lourenço 
Filho fui contratado assistente do Diretor da Escola Secundária, por 
Alceu Amoroso Lima. Trabalhei com diversos Diretores, salientan- 
do-se Fernando Nereu de Sampaio, Clóvis Monteiro, Basílio de Ma- 
galhães, entre outros. 

Licenciando-se Sílvio Fróes de Abreu, catedrático na cadeira de 
Geografia, graças a Lourenço Filho fui indicado para substituí-10, 
sempre no Instituto de Educação, com sua concordância, porquanto 
já nos conhecíamos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

Ainda devo a Lourenço Filho o ter-me tornado autor de livros 
didáticos de Geografia nas Edições Melhoramentos e que tiveram 
extraordinária aceitação em todo o país, como o vaticinara o mes- 
tre. Por solicitação de Lourenço Filho passei a colaborar na "i?& 
vista Nacional de Estudos Pedagógicos". 

E ainda, por ocasião de minha vinda definitiva para São Paulo, 
há 45 anos, a 6 de março de 1941, trazia recomendação de Lourenço 
Filho para o Diretor do Colégio Rio Branco, Sampaio Dória. 
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As nossas relações só cessaram em 1970, ano de sua morte, em 
que deixou de exisstir uma das fortes razões de minhas idas ao Rio. 

Merecem estudo especial os prefácios elucidativos, magistrais, os 
quais, reunidos em volume, evidenciariam e contribuiriam para me- 
lhor aareciacáo e comareensáo da múltiula e variada cultura de Lou- 
renço -Filho,'nos diversos ramos do coihecim&nto. volume de mais 
de 400 páginas. De um lado, provoca espanto e admiração; de outro 
lado, respeito e verdadeiro culto. Onde e como adquiriu Lourenço 
Filho tantos e tão variados conhecimentos? Desafio para novos es- 
tudos. . . 

A publicação dos pareceres - nem todos -, revelaria mais bri 
lho de inteligência, mais acuidade de percepção, sensibilidade na 
visão e apreciação dos futuros ou já escritores, indicando pontos a 
serem melhorados, fazendo reparos, o que revela mais uma faceta 
de sua singular e privilegiada personalidade. Sugestão do ilustre 
acadêmico Hernâni Donato. Tarefa para o não menos ilustre acadê- 
mico Francisco Marins. 

Em todos os atos e em todos os escritos manteve Lourenço Fi- 
lho "coerência de idéias e de atitudes, uma inabalável fé no valor da 
educação e da cultura", sempre renovada e atualizada. 

Lourenço Filho pertence a uma rara categoria de homens cuja 
obra o tempo não apaga e cujo valor se engrandece a medida em 
que as gerações se sucedem. 

Lourenço Filho, nascido na pequena Porto Ferreira, por sua 
capacidade, talento e inteligência projetou-se pelo Estado de São 
Paulo e pelo Brasil, que tanto amou. Educador das Américas. É ne- 
cessário impedir que seja relegado para a galeria de "Ilustres Des- 
conhecidos", uma expressão de Fernando de Azevedo. 

Faleceu Lourenço Filho a 3 de agosto de 1970, aos 73 anos de 
idade, cercado de todo o respeito. O acadêmico Francisco Marins 
representou a Academia Paulista de Letras no seu sepultamento. 

Faço minhas as palavras do acadêmico Fernando Góes, quando 
de sua posse na cadeira nP 32, sucedendo a Lourenço Filho (23-3-71 ): 
"Invade-me o pesar de, apesar de ter falado tanto, ter dito tão pouco 
e tão canhestramente, do espírito tão alto de um homem tão emi- 
nente." Muito obrigado. 



TOMAS OSCAR MARCONDES DE SOUZA 

OdiLm Nogueira de Matos 

Nascido em Pindamonhangaha, tradicional cidade do trecho pau- 
lista do val'e do Paraíba, em 24 de novembro de 1883, Tomás Oscar 
Marcondes de Souza desde cedo revelou pendor pelo assunto em que 
se tornaria autoridade de renome mmdial: a história da náutica e 
dos descobrimentos marítimos. Data de 1912 seu primeiro trabalho 
sobre o tema. Intitclava-se A descoberta da América e a suposta prio- 
ridade dos portugueses, e trazia como complemento explicativo do tí- 
tulo: "de acordo com a história e a cai-tografia americana vetustíçsirna". 
Trazia, ainda, prcfácio de Capistraco de Abreu, o que seria suficiente 
para credenciá-10, pois sabe-se quanto o mestre cearense era parcimo- 
nioso nos louvores e nas rcferénciüs. Poucos historiadores no Brasil 
tiveram esse privilégio de ser introduzido nas letras históricas sob tão 
alto paraninfado. Sua obra de 1912, impressa pela Casa Vanorden, 
de São Paulo, tornou-se de consulta obrigatória para quantos tra- 
tassem do assunto, e foi reeditada em 1944, pela Editora Brasiliense, 
também de São Paulo, acrescida de novos informes e documentos. 
Revelava Marcondes de Souza já nessa obra (a  começar pelo título) 
o espírito polêmico que sempre o acompanhou e tão bem o caracte- 
rizou. Polemista vigoroso, como o demonstra quase tudo quanto es- 
creveu, manteve-se sempre no mais alto nível cultural, nunca descendo 
a particularidades ou questiunculas pessoais e nem a mesquinharias 
resultantes de isveja ou amor próprio. Não. Podia-se não concordar 
com Marcondes de Souza, mas não se poderia, em sã consciência, negar 
a serkdade de seus pontos-de-vista, ainda mais que, por eles, falava 
quase sempre forte embasamento documental. Aliás, Capistrano de 
Abreu, no prefácio do livro de 1912, soube distinguir essa sua qua- 
lidade. 

Por indicação dc Alfredo Ellis Júnior, então professor da cadeira 
de História da Civilização Brasileira da Faculdade de Filosofia da Uni- 
versidade de São Psulo, Marcondes de Souza passou a integrar o corpo 
de professores dessa institiuiçáo, na qualidade de professor-visitante ou 
professor-convidado, nela ministrando durante vários anos cursos de 
extensão universitária sobre temas ligados ao assunto de sua predi- 
leç50. De um desses cursos, resultou o volume Americo Veípucci e suas 
viagens, publicado oficialmente pelo referido instituto universitário. 

Colaborador assiduo da saudosa Revista de História, desde o seu 
aparecimento em 1950, nela concentrou praticamente toda a sua ati- 
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vidade intelectual até pouco antes dc fúlecer. Com efeito, raro o nú- 
mero da revista que não trazia colaboração de sua lavra. Muitos dos 
trabalhos que nela publicou foram ~eunidos para formar os dois volu- 
mes intitulados Algumas achegas à história dos descobrimestos ma- 
rítimas e Novas achegas à história dos descobrimentos maritimos, edi- 
tados em 1958 e 1963, respectivamente. E bem verdade que nem tudo 
o que foi reunido nesses dois volumes diz respeito ao assunto implicado 
no título. Há, ali, também, crítica de livros, páginas de ocasião, polê- 
mica, etc., porém, tudo revelando a intensa atividade que tão bem o 
caracterizou. E como se não bastasse, ainda uma extraordinária dis- 
posição ao trabalho e lucidez de espirito que o faziam imprimir, já octo- 
genário, ao que escrevia o mesmo entusiasmo dos seus primeiros es- 
critos quase sessenta anos antes. Faleceu em São Paulo em 1968, poucos 
m m s  antes de completar oitenta e cinco anos. 

Além do muito que escreveu em jornais e revistas especializarias, 
Marcondes de Souza deixou os seguintes volumes: 
1. A descoberta da América e a suposta prioridade dos portugueses, 

de acordo w m  a história e a cartografia americana vetnstisima 
Prefácio de Capistrano de Abreu. São Paulo, Casa Vanorden, 1912. 
Para a segunda edição, "correta e ampliada, contendo as principais 
controvérsias sobre o descobrimento do Brasil e a carta de Pero Vaz 
(?e Caminha, publicada pela editora Brasiliense, em 1944, o titulo 
foi alterado para "O descobrimento da América" em vez de "A 
descoberta da América". 

2.  O Estado de São Paulo: físico, político e administrativo. São Paulo, . 
Empr. Gráf. Universal, 1923. 

3.  A mça caluniada (política internacional). São Paulo, Empr. Gráf. 
Monteiro Lobato, 1923. 

4 .  0 descobrimento do Brasil: estudo crítica de acordo com a documen- 
t q h  histórimwartográfiea e a náutica Sáo Paulo, Editora Nacio- 
nal, 1946 (Coleção "Brasiliana", v. 253). Para a segusda edição, 
"ampliada com rica documentação" (São Paulo, Michalany, 19561, 
o autor acrescentou os seguintes adendos: "Falsos e autênticos pre- 
cursores de Cabral" e "A ciência e a náutica dos portugueses e a 
pretensa escola naval de Sagres". 

5. América Vaspucci e suas viagens: astudo crítico de acordo w m  a 
documentapio histórica e eartográfica. Sáo Paulo, 1949. Publicação 
no 10, da Cadeira de História da Civilização Brasileira da Facul- 
dade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. 
Há uma segunda edição "melhorada", publicada em 1954 pelo Ins- 
tituto Cultural ftalo-Brasileiro, de São Paulo. 

6 .  Algumas achegas à. história dos descobrimentos marítimos: criticas 
e wntrovérsias. Sáo Paulo, 1958. (Col. "Revista de História", 12). 

7. Nwas achegas à história dos dwbr imentos  marítimos São Paulo, 
1963. (Col. "Revista de História.", v. 27). 
Estes dois últimos volumes, como já foi observado, enfeixam a 

maior parte do que Marcondes de Souza publicou em quinze anos de 
intensa colaboração na &evista de História, fundada e dirigida pelo 
Professor Euripedes Simóes de Paula. 



BREVE NOTICIA SOBRE FREI GALVAO 

Paulo Pereira dos Reis 

Neste escorço biográfico tentarei fazer um breve relato da vida 
e obra do Frei Antônio de Sant'Ana Galváo. Seus pais foram Antônio 
Galváo de França, natural de Faro, e D. Isabel Leite de Barros. O 
português Antônio Galvão de França deve ter imigrado para o Brasil 
no início do século XVIII. Pela documentação existente verifica-se 
que se casou em Pindamonhangaba, dia 18 de fevereiro de 1733, com 
Isabel Leite de Barros, natural da citada vila e filha de Gaspar Cor- 
reia Leite e Maria Leite Pedroso; provindo, pelo lado materno dos 
"mais velhos troncos vicentinos" (A. Taunay). Pouco tempo após 
ao casamento, conforme comprova o documento, datado de 20 de 
abril de 1733 e publicado por Carlos Eugênio Marcondes de Moura, 
Antônio Galváo de França prosperou tornando-se um importante co- 
merciante e foi distinguido, em 23 de outubro de 1765, com a pa- 
tente de Capitão-mor da Vila de Guaratinguetá. 

Foi na tradicional "terra das garças" que nasceram nove dos 
dez filhos do casal Galváo de França - Leite de Barros entre os 
quais o quarto de nome Antônio Galváo de França (Filho) que ado- 
taria, mais tarde, como franciscano, o nome de Antônio de Sant'Anna 
Galváo, nascido em Guaratinguetá em 1739 e falecido no Mosteiro 
da Luz, em S. Paulo, dia 23 de dezembro de 1822 (com 83 anos de 
idade). 

Como faltavam escolas na Capitania de S. Paulo na primeira 
metade do século XVIII resolveu Antônio Galvão de França enviar 
dois de seus filhos para estudarem na Bahia. O primeiro foi o pri- 
mogêníto José (batizado em Pindamonhangaba em 9 de março de 
1734) que foi matriculado no longínquo e afamado seminário de 
Belém (Cachoeira), na Bahia, fundado em 1686 pelo jesuíta Pe. Ale- 
xandre de Gusmáo. O outro foi o Antônio que em 1751, com 12 anos 
de idade, também foi para o mesmo colégio onde se encontrava o 
irmão mais velho, sob um regime educacional muito rígido, vivendo 
os internos em clausura e sob obediência sem qualquer contestação 
3,s instruções ou ordens superiores. 

O jovem Antônio permaneceu no aludido educandário durante 
seis longos anos, período em que exercitou, com grande proveito, as 
virtudes cristãs eaprimorou a sua inteligência com a aplicação de 
um aluno dedicado. Esse dilatado espaço de tempo em recolhimento 
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e estudos propiciou a manifestação no jovem guaratinguetaense da 
vocação religiosa. 

Em 1757, concluído o curso no colégio dos jesuítas, Antõnio, com 
18 anos de idade, viajou da Bahia para Guaratinguetá agasalhando 
a contida e retardada oportunidade de rever e abraçar seus queridos 
pais e estimados irmãos. Todavia, Antônio Galváo de França, o moço, 
não encontrou mais, na casa onde nascera, a sua querida mãe Isabel 
Leite de Barros que havia falecido dois anos antes (em 1755). A 
notícia do infausto acontecimento golpeou fortemente o ânimo do 
filho extremoso que procurou na religião, que tanto havia cultiva- 
do, o consolo para as suas aflições. 

Após longo período de meditações, em 15 de abril de 1760, Antô- 
nio Galvão de França Filho, decidiu, firmemente, dedicar-se a vida 
religiosa. Provavelmente, conforme hipótese aventada por Afonso de 
Taunay, o ex-aluno do Colégio de Belém teria se tomado filho de 
Santo Inácio se a Companhia de Jesus não tivesse sido extinta, em 
1759, por uma decisão pombalina. Em face da expulsão dos jesuítas 
o jovem guaratinguetaense escolheu para exercer o ministério sa- 
grado a Ordem dos Franciscanos. Resignava, desse modo, ao cari- 
nho diário dos que lhe eram caros e a abastança que poderia gozar 
na casa paterna e renunciava também a um futuro brilhante que, 
geralmente, acenava aos privilegiados letrados e ricos dos meados 
do século XVIII. 

Antõnio Galváo de França Filho iniciou dia 15 de abril de 1760 
o noviciado dos Franciscanos Menores no convento de São Boaven- 
tura de Macau, Capitania do Rio de Janeiro, onde trocou as vestes 
seculares pelo humilde burel do Patriarca de Assis, passando a pra- 
ticar as "virtudes básicas que devem fundamentar a vida religiosa: 
a obediência perfeita, a pobreza evangélica, a castidade e mortifica- 
ção do corpo". Em suma, o cumprimento da Regra e as leis da Or- 
dem. No dia seguinte, 16, foi realizada a emissão dos santos votos 
e solene profissão religiosa. Depois foi enviado para o Convento de 
S .  Francisco, em S. Paulo, para continuar o noviciado e estudar Filo- 
sofia. Terminados os estudos regressou para o Rio de Janeiro onde 
recebeu, em 1762, a ordenação sacerdotal das mãos de D. Frei Antõ- 
nio do Desterro; trocando o nome de batismo pelo de Frei Antõnio 
de San'Anna Galváo. 

Alguns anos depois o Frei Antônio voltou para São Paulo para 
viver recolhido no Convento de sua Ordem, onde era sempre pro- 
curado para confissões, aconselhamento, para pacificar famílias e 
mesmo opinar sobre negócios temporais. 

"Suas qualidades excepcionais de espírito, sua bondade e do- 
çura cativantes e a fama de suas virtudes se irradiou por toaa a 
Capitania paulista. De todas as partes acorriam fiéis a procura do 
Frei Antônio para ouvirem suas palavras de conselho, de consolo, 
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para confessarem, para pedirem as suas bênçãos, para implorarem 
suas preces." A grande obra material de Frei Galvão foi a sua par- 
ticipação decisiva na fundação e na reconstrução do Recolhimento 
de N" Sa da Luz, ou, simplesmente "da Luz". 

Aparentemente era um Recolhimento, isto é, casa de retiro onde 
se reuniam senhoras devotas, sem votos religiosos canônicos. Em- 
bora praticassem vida religiosa em toda a perfeição, não eram con- 
sideradas religiosas propriamente ditas, nem o estabelecimento que 
as abrigava era considerado convento, ficando assim a entidade 
desobrigada da observância das leis impostas pelo governo da m e  
trópole que proibia, na época, o recebimento de candidatos para as 
Ordens Religiosas. Entretanto, de fato, o Recolhimento era um Con- 
vento com uma Regra Monástica adotada pela Igreja. ' 

Esse novo cenóbio iria assentar-se em terras doadas para a ma- 
nutenção da primitiva Capela de N* S* da Luz. 

Em 1583 fundaram Domingos Luís, por alcunha o Carvoeiro, e 
sua mulher Ana Camacho uma pequena capela dedicada à Senhora 
da Luz no bairro chamado Piranga (Ipiranga), arrabalde de S. Pau- 
lo. Em 1603 Domingos Luis e sua mulher mudaram-se para o lugar 
chamado Guarépe (ou Guaré) (que é o bairro da Luz atualmente) e 
nele edificaram junto a sua nova morada outra Capela, com a mes- 
ma invocação, que foi conhecida pela denominação de N* S* da Lu2 
de Guaré, a qual fizeram doação de um patrimônio constituído pelas 
terras e construções nelas edificadas, como também, por suas mor- 
tes, as suas "terças"; ratificando este donativo por testamento feito 
em 1609. Durante muitos anos a Capela de N+ S* da Luz de Guaré 
(nome indígena de um pequeno riacho que existia na localidade) 
foi mantida e conservada pelos seus descendentes até a morte de 
Filipe Cardoso de Campos (descendente dos instituidores), em prin- 
cípios do séc. XVIII, quando a capela caiu em decadência e foi aban- 
donada até o 39 quartel do Setecentos, época em que o Morgado de 
Mateus f 1765-75) resolveu restaurá-la. 

Nessa ocasião, a Madre Helena Maria do Espírito Santo, cha- 
mada do Sacramento ao ter ingressado no Recolhimento de Santa 
Teresa (sito na R. do Carmo), recebeu de . . ."Deus várias revela- 
ções para fundar em S. Paulo um novo recolhimento e de tudo fez 
ela ciente ao pai espiritual, Frei Galvão" (Homenagem a Memória 
do Servo de Deus F. Antonio de Sant'Anna Galvão", S.P. 1922). O 
local escolhido para estabelecer o Recolhimento foi a Capela de N" 
S? da Luz de Guaré e as terras do sitio da Luz que constituiam o pa- 
trimônio da ermida que fora doado, no século passado (em 1603). 
por Domingos Luís, o Carvoeiro, e sua mulher Ana Camacho. 

Em 1773 obteve a Madre Helena o consentimento de D. Luis 
Antonio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, para a 
fundaçko do novo Recolhimento. Na madruga&& do dia 2 de fevereiro 
de 1774 foram ao Recolhimento de Santa Teresa o Capitão-general 
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Luis Antônio de Souza, o Governador do Bispado Cônego Antônio 
de Toledo Lara, (representando o Bispo Diocesano que se encontra- 
va ainda em Portugal), o Ouvidor-geral Dr. José Gomes Pinto Mo- 
raes, o Cura da Sé, Pe. José Xavier, Frei Antônio de Sant'Anna Gal- 
vão e outras pessoas gradas de S. Paulo. 

A Madre Helena Mana e sua sobrinha Ir. Ana da Conceição fo- 
ram transportadas, discretamente, em duas cadeiras, ao amanhecer, 
do Convento das Carmelitas de Santa Teresa para as precárias ins- 
talações que pertenciam ao patrimônio da Capela de N* S* da Luz, 
fundando-se, nessa data, o Recolhimento de N* S* da Conceição da 
Luz da Divina Providência. Após as duas religiosas adentrarem na 
Capela, D. Luís Antônio fechou a igrejinha e confiou as chaves ao 
Frei Galvão, monge do Convento de S. Francisco, deixando encerra- 
das as duas religiosas procedentes do Recolhimento de Santa Te- 
resa. Apesar do confinamento na ermida, pouco tempo depois com 
tavam as citadas freitas com a companhia de mais sete ou oito 
noviças. 

Todavia, um ano e 21 dias após a citada fundação, justamente 
dia 23 de fevereiro de 1775, faleceu aos 35 anos de idade a Madre 
Helena que fora a principal colaboradora de Frei Galvão. 

Em 14 de junho de 1775 assumia o Governo da Capitania de 
S. Paulo (até 15-3-1782) o Capitão-general Martim Lopes Lobo de 
Saldanha, homem atrabiliário, que se indispôs com o Bispo D. Ma- 
nuel da Ressurreição, com o clero e com o povo. 

O novo governador (Martim Lopes) considerou "ilegal e rebelde" 
a fundação do Recolhimento de N+ Sa da Conceição da Luz e ordenou 
a sua extinção. Com essa decisão governamental algumas irmãs re- 
tornaram ao Recolhimento de Santa Teresa; outras, no entanto, per- 
maneceram reclusas, com todas as portas do Recolhimento da Luz 
fechadas, que passou a aparentar completa desativaçáo, mas sob a 
orientação espiritual de Frei Galvão que exercia, com tanto desvelo 
e humildade, as funçóes de Capelão do Recolhimento de Na S a  aa 
Luz. Nesse período, as costumeiras privações e sacrifícios das reli- 
giosas manifestaram-se exacerbadas, atingindo o limite possível para 
a sobrevivência das reclusas do Convento de N* S= da Luz. Privadas, 
pelo isolamento, das esmolas que lhes permitiam as frugais refei- 
ções; sem o sal e sem gordura para o preparo dos alimentos e com 
a escassez de água que somente lhes era proporcionada pelas chu- 
vas eventuais, porque fora, por ordem do governador, interceptado 
o suprimento do indispensável líquido. Foi uma fase de agudas difi- 
culdades, mas de grande resignação e fé cristã. Mas a proibição do 
funcionamento da Casa de N* S+ da Conceição da Luz sofreu, trinta 
e poucos dias depois, um abrandamento por parte de Martim Lopes 
que, percebendo o crescente descontentamento do povo e do clero 
pelos atos arbitrários e temendo o resultado da representação feita 
pelos prejudicados ao Vice-rei Marquês de Lavradio, acabou afrou- 
xando as medidas tomadas contra o Recolhimento da Luz que passou 
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a ser tolerado1 Durante o governo Francisco da Cunha Meneses )16- 
3-1782 a 4-5-1786) o Recolhimento teve consolidada a sua situação, 
provavelmente devido ao empenho do Bispo Frei Manuel da Ressur- 
reição, para a alegria das Irmãs Concepcionistas que eram "filhas 
espirituais de Frei Galvão". 

Todavia a primitiva capela de Na N" da Luz não era somente 
o lugar das orações, mas também o local de reclusão das religiosas 
que se alojaram em seus estreitos corredores ("de poucos palmos 
de largo", como escreveu Fr. Galvão), formando exíguas e descon- 
fortáveis celas, embora a Madre Helena afirmasse que lhe . . ."basta- 
va uma cova para moradia". 

Pelo exposto verifica-se que havia a necessidade de se construir 
no terreno adjacente a igrejinha um novo edifício para o Recolhi- 
mento de N1 Sa da Luz da Divina Providência. Para esse fim Frei 
Galvão, com a fé que o agasalhava, empenhou-se decisivamente, com 
muito trabalho, esforço e tenacidade. 

"Empreendeu longas viagens pelo interior da Capitania anga. 
riando esmolas e ao mesmo tempo distribuindo as almas os consolos 
da Religião". Guaratinguetá, Taubaté, S. Luis do Paraitinga, Parnaí- 
ba, Itu, Porto Feliz, Indaiatuba, Sorocaba, Jaú (onde existe no bair- 
ro de Potunduva a capelinha de Frei Galvão), Tietê e tantos outros 
lugares foram teatro dos seus apostólicos labores. Eram cansativas 
jornadas percorrendo estradas acidentadas e poeirentas, sob o calor 
abrasador; eram penosas viagens em chão lamacento nos períodos 
chuvosos e caminhadas tateantes e inseguras nas noites tenebrosas 
do sertão. Dessas peregrinações sempre retomava para S. Paulo 
com muitos cruzados para as obras do novo Convento e imediata- 
mente se integrava e se confundia no labor com os operários da 
construção. Desse modo ia-se levantando o edifício que causava tan. 
ta admiração aos paulistas. Quando as obras atingiram a metade as 
despesas foram calculadas na elevada quantia de 13.000 cruzados. 
Em 25 de março de 1788 concluiu-se a construção do citado cenóbio, 
dia em que as Religiosas deixaram as instalações provisórias onde 
tinham vivido durante 14 anos e se transferiram para o novo prédio 
do Recolhimento; mas a nova igreja de N" S* da Conceição da Luz 
somente estaria pronta em 1802, sendo inaugurada dia 15 de agosto, 
dia da Assunção de N- S*, com a missa celebrada por Frei Galvão. 

Escreveu "Uma Monja do Mosteiro da Luz" que. . . "uma das 
mais profundas consolações que Nosso Senhor concedeu ao seu Ser- 
vo foi a de poder contar entre suas filhas espirituais três sobrinhas 
suas." "A primeira das sobrinhas recebidas no mosteiro era filha 
de sua mana Ana Galváo de França que recebeu no convento o nome 
de Ir. Isabel da Visitação. A segunda foi a Ir. Rita do Coração de 
Jesus, que no batismo se chamou Rita de Barros Leite (que se in- 
ternou no Convento com 9 anos de idade). A 3" Irmã Ana da Incar- 
nação, era natural de Itu e filha do seu irmão João Galvão de Fran- 
ça". (Cf. "Servo de Deus - Frei Galvão" por uma Monja do MOS- 
teiro da Luz, p. 19). 
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Muitos anos depois, quando Frei Galváo já era setuagenário, 
bastante enfraquecido por causa das enfermidades e trabalhos apos- 
tólicos, a Cúria Diocesana de Sorocaba solicitou a D. Mateus de 
Abreu Pereira, 4" Bispo da Diocese de S. Paulo,. . . a ida do Frei 
Galváo e de três religiosas do Convento da Luz, a fim de darem 
começo a um Recolhimento da Ordem da Imaculada Conceiçáo na- 
quela cidade." 

Frei Gaiváo, apesar de bastante debilitado por causa das enfer- 
midades e trabalhos apostólicos, ". . .prontamente se dispôs a obe- 
decer. Escolhe as Irmãs que deverão ir: Ir. Domiciana Maria d'As- 
sunçáo e suas duas sobrinhas Isabel da Visitação e Rita do Coração 
de Jesus. A Ir. Isabel destinava-se a Superiora do novo Recolhi- 
mento e lá permaneceu até a morte. O mesmo não aconteceu com 
a outra sobrinha, Ir. Rita, que regressou ao Mosteiro da Luz, ape- 
nas organizada, em 1811, a nova comunidade de Sorocaba" ("Servo 
de Deus",. . ., cit., p. 27). 

Frei Galváo permaneceu onze meses na direçáo do Recolhimento 
de Sorocaba, "findo os quais retornou para S. Paulo" ("Servo de 
Deus",. . . , cit., p. 29). 

Frei Galváo, pelas suas virtudes foi escolhido várias vezes para 
os mais elevados cargos. Em 1781, foi eleito presidente e mestre dos 
noviços do Convento de Macacu, cargo que não exerceu por inter- 
ferência do bispo de S. Paulo, Frei Manuel da Ressurreição, que não 
podia prescindir do seu valioso trabalho pastoral em sua diocese e, 
especialmente, no Recolhimento de Na S" da Conceiçáo da Luz. 

Em 24 de fevereiro de 1798 Frei Galváo foi eleito Guardião do 
Convento de S. Francisco, de S. Paulo, prédio onde hoje se assenta 
a tradicional Faculdade de Direito da Universidade de S. Paulo. "O 
Bispo D. Mateus de Abreu Pereira, ciente desse fato, escreveu a0 
Provincial dos Franciscanos expondo-lhe a necessidade de perma- 
nência do Frei Gaiváo na direção das Irmãs do Convento da Luz". 
O trabalho eficiente que realizava o Frei Galváo as suas virtudes 
exemplares, o seu zelo em dirigir as Irmãs tornavam muito difícil 
encontrar substituto. Os representantes da Câmara Municipal daque- 
la época, por sua vez, também intercederam pela permanência do 
Frei Galváo no Convento da Luz e, exaltando as virtudes deste Re 
ligioso assim se expressaram: Este sacerdote, tão necessário ao C0n- 
vento da Luz é preciosíssimo, não só nesta cidade, como nas vilas 
da Capitania de S. Paulo." Diante desses apelos continuou Frei Gal- 
v% a exercer o seu ministério.. . "até chegar o tempo do novo 
Capítulo Provincial, no qual teria de tomar parte, como vogal." Che- 
gado esse tempo, partiu Frei Galváo a pé para o Rio de Janeiro, em 
apostólica viagem, pregando nos lugares em que pousava, a pedido 
dos párocos. Terminado o Capítulo, regressou o Servo de Deus para 
S. Paulo e contiiuou a dirigir o Recolhimento " . . .da Luz. 

Frei Galváo, no entanto, continuou sendo escolhido, em 28 de 
março de 1801, para as funções de Guardiáo do Convento de S. Fran- 
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cisco; honrado com os privilégios de Definidor, Visitador Geral e 
Presidente do Capítulo, em 1808, cargo que renunciou por "justas 
causas". 

O "Livro de Registro dos Religiosos de Filiação do Brasil" regis- 
tra este trecho bem significativo sobre a vida do Servo de Deus: 

. . ."os povos olham para ele como um Varão Apostólico, 
ornado de todas as virtudes: o conceito que dele for- 
mam é sem dúvida de um Santo. O seu nome é em S. 
Paulo ( .  . .) ouvido com grande confiança e não uma 
só vez, de lugares remotos muitas pessoas o vinham 
procurar nas suas necessidades.". 

"Os últimos três anos de existência, passou o Servo de Deus 
no sofrimento de graves enfermidades, com a paciência e resignação 
peculiares as almas habituadas a imitar em tudo o Divino Modelo 
- N. S. Jesus Cristo". 

"Que alegria infinita não gozaria Frei Galvão, após ter passado 
a existência na prática de todas as virtudes, na mortificação e na 
prece, ao ver concluída a sua missão no mundo, próximo termo de 
sua vida terrena!" 

Eram dez horas da manhã, do dia 23 de dezembro de 1822, 
quando expirou placidamente o Servo de Deus em uma saleta anexa 
à sacristia da Capela do Recolhimento, onde ficara em tratamento 
nos seus últimos dias, a instâncias das religiosas, com permissão 
do prelado diocesano e do superior de sua Ordem". 

O padre guardião desejava que a inumação se fizesse no Con- 
vento de S. Francisco, mas atendendo ao pedido do povo, o Bispo 
D. Mateus autorizou o enterramento na mesma Capela onde o frade 
santo falecera. 

"No frontispício do Convento Franciscano de N. S" das Graças, 
na cidade de Guaratinguetá, Estado de S. Paulo, está colocada uma 
placa de bronze com os seguintes dizeres: "Em 1739, nasceu, nesta 
cidade de Guaratinguetá, FREI ANTONIO DE SANT'ANA GALVAO 
que, tendo ingressado na Ordem de São Francisco em 1760, viveu 
como um SANTO, espalhando o bem por toda a parte, e como SANTO 
morreu em 1822, deixando uma memória abençoada, que perdura até 
nossos Dias. Seus irmãos franciscanos da Ordem I e da Ordem I11 
desta cidade, santamente orgulhosos, mandaram gravar este bronze 
comemorativo do bicentenário glorioso, rendendo graças a Deus, pelo 
muito que fez ao Brasil. - 31-XII-1939". 

0 s  dizeres da citada placa resumem a vida virtuosa daquele que 
viveu, intensamente e sempre. segundo os preceitos religiosos, dedi- 
cando toda a sua existência a Deus e aos seus semelhantes, partici- 
pando da santidade divina pela 0bSe~ância fiel e extremada de 
seus preceitos. 
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Frei Galváo não foi apenas um culto religioso franciscano do- 
tado das virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Pos- 
suía também o carisma, isto é, a força conferida por Deus tendo 
em vista as necessidades do povo e das comunidades religiosas a 
que o Servo de Deus tão bem serviu. Frei Galváo foi também um 
Santo porque nele todos encontravam socorro certo para suas ne- 
cessidades espirituais e, conforme a tradição, curava enfermos r e  
pentinamente, fazia profecias, penetrava o mais íntimo das consciên- 
cias, bilocava-se, isto é, algumas vezes esteve simultaneamente em 
dois lugares. 

Deixo de relatar numerosos e convincentes fatos que compro- 
vam os dons milagrosos de Frei Galváo porque neste pequeno es- 
crito biográfico não me devo estender por um tempo mais longo. 

A VENERAÇÃO 

A morte de "Frei Antonio de Sant'Ana Galváo" dia 23 de d e  
zembro de 1822.. . "não trouxe diminuição alguma a devoção e ve- 
neração que o povo de S. Paulo lhe consagrada durante toda a vida." 

Em 1922, o povo paulista comemorou, com entusiasmo, o cen- 
tenário da morte de Frei Galvão e a devoção ao insígne frade pros- 
seguiu pela década de trinta quando . . ."o Arcebispo de S. Paulo 
Dom Duarte Leopoldo Silva julgou oportuno começar os trabalhos 
de beatificação e canonização do Servo de Deus". Se assim aconte- 
cer será o primeiro brasileiro a receber as honras dos altares. 

Para esse fim o citado Arcebispo nomeou, em 5 de junho de 
1938, como postulador da causa o erudito franciscano Frei Adalberto 
Ortmann. 

"Como postulador, trabalhou Frei Adalberto com incansável in- 
teresse", durante muitos anos, . . ."compilando dados e depoimentos 
de pessoas mais próximas possíveis daé poca em que viveu o Servo 
de Deus". Todavia as pesquisas foram interrompidas quando o Pos- 
tulador teve que deixar o Estado de S. Paulo para residir em Santa 
Catarina. 

Em 1949, o Cardeal Carlos Vasconcelos Mota ordenou, através 
de um Tribunal Eclesiástico, o prosseguimento do processo de ca- 
nonização do Frei Galvão. "Os sacerdotes nomeados para compor 
o Tribunal encarregado de apreciar a procedência do pedido de bea- 
tificação reuniram-se em diversas sessões e o Remo. Pe. Postulador 
Frei Dagoberto Rowarg O.F.M., compõs o processículo ". . .que foi 
enviado à Santa Sé no mesmo ano. 

Frei Galvão pela sua vida, pelas suas obras, pelo exemplo edi- 
ficante de caridade cristã destacou-se como o excepcional Servo de 
Deus nos tempos coloniais, sendo motivo de justa admiração e re- 
verência da geração que lhe foi contemporânea e daquelas que a 
sucederam até o dia de hoje. 
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Por certo Guaratingueta deve orgulhar-se de tão ilustre e santo 
filho, também os paulistas, seus coestaduanos e os brasileiros em 
geral que conhecem e venham a conhecer sua figura arquétipo sa- 
berão admirar sua existência repleta de realizações em prol da fé 
cristã, das comunidades religiosas e do povo em geral. 
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THEODOR KOCH-GRUNBERG, MACUNAÍMA E 
MARIO DE ANDRADE 

Walter Pinheiro Guerra 

Ao ensejo do 900 aniversário de nascimento de Mário de An- 
drade, comemorado em 9 de outubro último (19831, ocorreu-nos 
elaborar estes escritos. Neles, focalizamos outro ilustre personagem, 
Theodor Koch-Grünberg, assim como a Macunaíma, que está forte 
mente ligado a ambos. 

Parece a primeira vista, não haver a menor relação entre esses 
três nomes. Todavia, existe indiscutivelmente inter-relação, e, mais 
que isso, algumas curiosas coincidências. Ao invés de estranhas coin- 
cidências, preferimos denominá-las como causalidades. E o que ten- 
taremos demonstrar. 

Theodor Koch-Grunberg 

Nasceu Theodor Koch-Griinberg, na localidade de Grunberg, na 
Alemanha, a 9 de abril de 1872. Escolheram-lhe para sobrenome, o 
topônimo de seu torrão natal, como era comum, em outros tempos. 
O termo, em português, significa "monte verde". 

Era como que uma predestinação. Veremos que ao tornar-se 
adulto, aquele pequeno cidadão germânico passou boa parte de sua 
existência, entre o esplendor das florestas sul-americanas, inclusive 
as da Hiléia amazônica. Era uma compulsão a que não poude fugir, 
o de passar longos anos embrenhado em florestas tropicais. 

Em 1898, portanto, aos vinte e seis anos de idade, Koch-GrÜn- 
berg, sob a égide e a sábia orientação de Karl von den Steiner e 
Eduard Seler, consagrados americanistas, adquiriu suficiente baga- 
gem científica no ramo da etnologia. Naquele ano, forrado de sólidos 
conhecimentos da matéria, participou da segunda expedição de Her- 
Meyer ao Brasil Central no alto Xingu, que perdurou até o ano de 
1900. 

De 1903 a 1905, por incumbência do Museu Etnográfico de Ber- 
lim, visitou a região florestal noroeste de nosso país. Pouco depois, 
entre 1911 e 1913, ei-10 tomando o rumo do extremo norte brasi- 
leiro, até as proximidades da Venezuela, sob o patrocínio do Ins- 
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tituto Baesllerei. Não logrando atingir as nascentes do Orenoco, 
como era. de seu propósito, empreendeu a 4" viagem, em 1924. Nesse 
ano, o cientista e médico, o milionário norte-americano Alexander 
Hamilton Rice, montou bem aparelhada expedição de pesquisas ao 
norte do Amazonas, a qual dentre outras coisas, contava com o uso 
pioneiro do rádio e de um hidroavião, o "Eleanor 111". 

Integrou-a Koch-Grünberg como capacitado etnólogo, que, anos 
antes (1911-1913) já estabelecera contato com algumas tribos da Ama- 
zônia. Acentua Egon Schaden (Rev. Paul. de Antropologia-1953 pág. 
133) que Paul Rivet, já fizera notar que sua obra, que se estende 
por mais de 60 publicações, trata exclusivamente de assuntos rela- 
tivos a América do Sul. 

Não sem um certo tom de censura e mágoa pelo que veio a 
acontecer a Koch-Grünberg, Egon Schaden (ob. cit.) diz textualmen- 
te, referindo-se a Rice: - "este, porém, obrigou os componentes de 
expedição a ficarem acampandos durante cinco ou seis semanas na 
pequena localidade de Vista Alegre, no médio rio Branco, terrivel- 
mente infestada de malária". 

Com todo o respeito e admiração que votamos ao inteligente 
antropólogo patrício, permitimo-nos, dele discordar, neste episódio, 
baseados em relatório do próprio Rice, que compulsamos. Por ques- 
tões de ordem logística, numa expedição de grande porte, viu-se O 
chefe, na contingência de deixar parte do pessoal e materiais em 
Vista Alegre, assentada na margem esquerda do médio rio Branco. 

Tal como ainda hoje acontece, consoante se pode verificar em 
"Saúde na Amazônia" - Ed ANPES - S. Paulo - 1983 - Insti- 
tuições Financeiras Itaú. 

Roraima ostenta a pouco lisonjeira primazia de apresentar O 
maior IPA (fndice Parasitário Anual) em toda a Amazônia, no que 
diz respeito a malária. 

Em que pese as medidas sanitárias impostas, cercadas de pe- 
culiaridades inerentes a região, essa é a triste realidade. Tanto nes- 
sa, como em outras localidades situadas no baixo rio Branco, veri- 
ficaram-se nos tempos em que lá estivemos, formas extremamente 
graves de malária, seguida de êxito letal, sobretudo em indivíduos 
estranhos a região. 

No ano de 1900, de regresso a pátria, Koch-Grünberg publicou 
ensaio denominado "Do Animismo entre os índios Sul-Americanos", 
de que resultou ser chamado para o Museu Etnográfico de Berlim. 
Outros museus germânicos, receberam suas contribuições científicas 
e variado material por ele recolhido em suas viagens. Em seguida, 
tornou-se Diretor do Museu Lindem, de Stuttgart. 

Na documentação de seus trabalhos em nosso Continente, ele 
utilizou recursos até então inusitados, neles tornando-se pioneiro: a 
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filmagem do "habitat" indígena bem como suas danças guerreiras 
ou festivas. 

Não satisfeito com as imagens tomadas em movimento, gravou 
também, fonogramas de suas canções. Segundo o prof. Hartmann, 
Diretor do Museu Etnológico de Berlim, em conferência pronuncia- 
da sobre o seu patrício, exibiu os filmes tomados por Koch-Grün- 
berg, enfatizando que o primeiro filme científico, devese a um aus- 
tríaco, em 1908. A segunda façanha dessa natureza, coube a Koch- 
Griinberg. 

Ao lado disso, ocupou-se no estudo de assuntos lingüísticas e 
etnológicos bem como na classificação das línguas indígenas, com 
ênfase sobre os silvícolas da Amazônia. Em 1902, apresentou na 
Universidade de Wurzburg, uma tese de doutoramento sobre "OS 
Grupos Guaicurús". De sua viagem ao noroeste brasileiro, coletou 
o vocabulário de mais de 40 dialetos indígenas, ao passo que, na 
expedição de 1911 a 1903, outras 23 tribos tiveram seus dialetos 
estudados por ele, inclusive o apanhado de textos míticos reinantes 
entre aqueles índios. 

Sua obra magistral em 6 volumes, denomina-se "Vom Roraima 
Zum Orinoco", editada entre 1917 e 1928. Em 1905 era nomeado 
Professor da Universidade de Friburgo, cuja aula inaugural versou 
sobre "As máscaras e danças de máscaras", inspirada no que obser- 
vara entre os índios dos rios Negro e Japurá. Vivamente interessado 
em tudo o que se referisse aos povos que visitara, não lhe escapa- 
ram observações sobre a arte ornamental dos índios, reproduzida 
em livro publicado em Berlim, em 1905. 

Nele, apresenta os desenhos elaborados pelos nossos irmãos das 
selvas. A s  inscrições rupestres não fugiram ao seu faro de pesqui- 
sador, de que resultou outro livro, também publicado em Berlim, 
em 1907. O prof. Marcel Homet, autor do "Os Filhos do Sol" (Ed. 
IBRASA-S. Paulo-1959), cita o interesse despertado em Koch-GrÜn- 
berg pelas inscrições e desenhos estampados na "Pedra Pintada", 
monólito existente em Roraima, na planície do rio Parimé. 

O volume 3 de sua obra prima, gira em tomo da cultura dos 
indios Taulipang, Xiriná ou Xirixianã, Waika Yeruaná e Guináu, 
todos de Roraima. Os que conhecem seus trabalhos, lamentam que 
não se houvesse ocupado no estudo antropológico das tribos con- 
tactadas. O que corrigiu, em parte, com a documentação fotográfica 
a filmes a que aludimos, com imagens de nossos índios em seu 
"habitat". A Antropologia, ao que parece, não era o forte de seu 
conhecimento, ou, por ela manifestava restrito interesse. 

Esta falha cultural, foi parcialmente sanada pelos médicos da 
antiga Comissão Brasileira Demarcadora de Limites - 1" Divisão 
- que atuava ao norte da nação. Esta Comissão percorreu vasto 
trecho da Amazônia quando dois de seus médicos, Drs. Armando 
Morelli e Durval de Araujo Gonçalves (nas Fronteiras da Venezuela 



62 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

e Guianas Britânica e Neerlandesa - Comandante Braz Dias de 
Aguiar - IBGE - Rio - 1943) e Relatório Básico ao Min. da Saúde 
- Roraima 19651, respectivamente, empenharam-se em tomar os 
índices antropométricos, o vocabulário, mostras de artesanato indí- 
gena, não descurando, tal como o fez Koch-Grünberg, da descrição 
das lendas e crendices reinantes entre os índios que visitaram. 

Neste ponto, voltamos a velada censura partida de Egon 
Schaden (ob. cit.) com referência ao explorador alemão. 

No dia oito de outubro de 1924, no povoado de Vista Alegre, 
morria Theodor Koch-Grünberg. A revista "Humboldt", n9 29, de 
1924, insere interessante comentário de Veríssimo de Melo, sobre 
o desaparecimento daquele extraordinário etnólogo e renomado 
americanista. 

Alí, vêm citados os nomes de duas pessoas que tivemos a aven- 
tura de conhecer pessoalmente, quando de nossa estada em Rorai- 
ma, nos idos de 1944 a 1954: D. Idelfonso Deigendesch e o Dr. Ge- 
raldo Pinheiro. Era D. Idelfonso, o Prior da Prelasia da Ordem de 
S. Bento, sediada em Boa Vista, capital de Roraima. 

Quanto ao Dr. Geraldo Pinheiro, iniciava sua fulgurante car. 
reira nos arraiais do Direito, como jovem Delegado de Polícia, que, 
brilhantemente encerrou, como Procurador Geral do Estado do 
Amazonas. Durante a Revolução de 1924, Koch-Grihberg e seus 
companheiros de expedição Rice, viram-se obrigados a permanece 
rem em Manaus. O alemão não perdeu tempo - demandou as re- 
giões dos rios Machado e Tapajós, onde realizou minuciosas pes- 
quisas dos dialetos Tupi, no rio Machado e dos Maués e Purubore, 
no baixo Tapajós. Acabou por topar com uma tribo até então des. 
conhecida, na bacia do rio Guaporé. 

Quando de sua estada em Manaus, travou relações dentre OU- 
tros intelectuais, co mo Sr. Raimundo Nonato Pinheiro, genitor do 
Dr. Geraldo Pinheiro. 

Então, contava este, 4 anos de idade. Foi o suficiente para que, 
no decorrer dos anos, mais e mais ouvisse falar e se interessasse 
pela notável personalidade de Koch-Grünberg, de quem é um dos 
mais abalisados conhecedores e admirador apaixonado. 

Em preito de homenagem póstuma a seu amigo alemão, o Sr. 
Raimundo Nonato Pinheiro, escreveu sentidas notas sobre o desa- 
parecido cientista, publicada na revista "O Cruzeiro", estampou-a 
com o título de "Sacrifício de um Sábio". 

Como sói acontecer com os monges beneditinos, D. Ildefonso 
era, também, um sábio. Terminada a sua trabalhosa gestão naque- 
les ermos longínquos; cumprida a missão que a Ordem e Deus lhe 
confiaram, recolheu-se no Mosteiro de S. Bento, no Rio. 

Octogenário, porém forte e disposto; ele, que vivera em local 
calmo e tranqüilo, convidativo ao estudo e à meditação; que pas- 
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sara grande parte de sua existência, em burgo não infestado de 
máquinas infernais, foi estupidamente atropelado por um automó- 
vel, no Rio de Janeiro! 

Em agosto de 1924, tanto D. Idelfonso quanto Koch-Grünberg 
e outros membros da expedição Rice, embarcaram em Manaus, no 
navio "Paraiba", com destino a Boa Vista. Foi, assim, um dos últi- 
mos europeus a ver seu patrício com vida. Enquanto D. Prior (como 
carinhosamente o chamávamos) prosseguiu viagem, Koch-Grünberg 
e seus companheiros de viagem, permaneceram em Vista Alegre por 
algum tempo. 

Veríssimo de Me10 (ob. cit.) transcreve trecho de carta de D. 
Ildefonso ao Dr. Geraldo Pinheiro, na qual revela sua estranheza 
pela súbita morte de Koch-Grünberg: "Daí a minha surpresa quan- 
do dias depois de minha saída, o doente ! que enfim não se re- 
solvera a embarcar, estava lendo uma correspondência chegada na- 
quele dia mesmo. Dado momento pediu um copo d'água e com o 
copo d'água na mão, teve um colapso e assim se findou". 

Por este valioso e inédito relato, vimos a saber que, quando 
D. Ideifonso deixou Vista Alegre, rumo a Boa Vista, Koch-Grünberg 
já se achava doente! No que tange a causa-mortis de Koch-Grün- 
berg, reina controvérsia. Acha o Dr. Durval de Araujo Gonçalves, 
por nós citado, e que há quase meio século, vive na Amazônia, 
(outro dedicado admirador de Koch-Grünberg) que ele teria sido 
vitima de hepatite. 

Causa espécie, que tendo Koch-Grünberg vivido por longo tem- 
po em zonas malarígenas, viesse a falecer em conseqüência dessa 
infecção. Não obstante a inexistência de imunidade contra ela, uma 
vacina encontra-se em adiantados estudos por parte de dois cien- 
tistas brasileiros, Dr. Luís Hildebrando Pereira da Silva, em Paris, 
e o casal Nussezweig, em Nova Iorque, era de esperar pelo menos, 
que houvesse adquirido certa resistência contra a malária. 

Fomos aos tratados da matéria, deparando em "Doenças Trans- 
missíveis", dos professores Vicente Amato Neto e Baldy, com uma 
forma de terçã malígfia, que, diga-se de passagem, não é aceita por 
todos os autores, a qual, provavelmente, ocasionou o desenlace de 
Koch-Grünberg. 

Referimo-nos a forma Cárdio-álgida dessa parasitose. Ouçamo- 
10s: "Caracteriza-se pelo aparecimento de manifestações de insufi- 
ciência coronária aguda, seguida de arritmia e morte. Em alguns 
casos, há edema agudo do pulmão." 

Ao que tudo indica, pela sua subitaneidade, este foi o quadro 
de terçã malígna que levou KochGrünberg ao túmulo. 

Não foi propriamente um túmulo, porquanto inicialmente foi 
inumado na barranca do rio Branco, na altura de Vista Alegre. Pos- 
teriormente seus despojos foram exumados e trasladados para Ma- 



64 REVISTA W INSTITUTO HIST6EICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

naus, onde, segundo fontes fidedignas, desejara ser enterrado. Seus 
restos mortais, ficaram por longo tempo extraviados, até que, por 
iniciativa de amigos que conquistara, em Manaus, entre eles, o Dr. 
Geraldo Pinheiro, alcançou definitivamente na quadra 8, sepultura 
de número 42.217 do cemitério S. João Batista, da  capital baré 
(Manaus). 

Tempos depois, foi enviada de seu país natal, lápide que iden- 
tifica sua última morada. Dotado de espírito profundamente huma- 
nitário e cristão, Koch-Grünberg encarava o índio como nosso se- 
melhante, merecedor de nosso amparo, "confiança e amizade". 

Naquela Vista Alegre que o viu morrer, e recebeu em seu solo 
generoso, o corpo inanimado do cidadão que viera de longínquas 
terras, para desvendar os tesouros culturais de que a Amazônia é 
pródiga, de próprio punho, traçou em seu diário, frase curiosa e 
inquietante. 

Em tom profético, lançou enérgico libélo contra os males que a 
chamada "civilizaçáo" acarreta aos índios. Isso ocorreu a mais de 
60 anos atrás. É contristador observar que quase nada mudou, em 
relação ao tratamento dado aos nossos índios. Previu, com raro 
descortino o rápido desaparecimento a que estavam fadadas inú- 
meras nações indígenas, quando, entre outras amargas adversncias, 
dizia: "Acabou-se a ingênua alegria, acabaram-se as danças sole- 
nes, o parixerá, o tukui e as outras todas, acabaram-se os alegres 
folguedos das crianças na praça da aldeia em noites de luar - Fe- 
lizes os que morreram a tempo!" 

Já, naquela oportunidade, alertava para a próxima extinçáo 
de nossos ingênuos irmãos das selvas. E, continuava a grave de- 
núncia: "Os índios do Rio Branco, estão próximos do seu fim. Os 
que escaparam da gripe, que exterminou malócas inteiras, vão sen- 
do agora liquidados definitivamente pelos balateiros, pelos garim- 
peiros de ouro, pelos catadores de diamantes. Toda a região em 
que fica o Roraima, está inundada de brancos, pretos e mestiços 
desclassificados da Guiana Inglesa, do Brasil, da Venemela e de não 
sei quantas terras mais. Os poucos índios que sobreviveram, são 
privados de seus direitos e reduzidos a escravidão". 

Assim, de forma melancólica e vulgar, aos 52 anos apenas, 
encerrou-se a vida profícua e aventurosa de Koch-Grunberg, prote- 
tor, amigo e admirador dos índios! 

Em suas andanças entre os índios sul-americanos e da Ama- 
zônia em particular, Koch-Grünberg recolheu várias lendas corren- 
tes entre eles. Dentre elas destaca-se, pelo importante papel que 
lhe era atribuído, o mítico personagem Makunaíma, (com K, na 
grafia de seu descobridor). Do herói tribal mais em evidência, ele 
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forneceu-nos a etimologia do termo, que segundo Henrique Roenick 
"Mitos e Lendas dos índios Taulipang e Areçuná" em Revista do 
Museu Paulista - vol. VI1 - S. Paulo - 1953), onde MAKU, 
significa MAU, e o sufixo IMA, que é igual a GRANDE, donde con- 
clui-se que Makunaíma, etimologicamente quer dizer - o grande 
mau! 

Quem conhece as lendas de que é personagem principal, e a 
rapsódia de Mário de Andrade concordará plenamente com o ca- 
racter intrigante, malévolo e funesto desse herói tribal. Daí, Mário 
de Andrade tê-lo rotulado de "herói sem nenhum caráter". Sabendo- 
se as diatribes de Macunaíma, que envolviam maldosas e mes- 
quinhas vinganças contra os que o contrariavam, e seu incontrolá- 
vel apego as mulheres, estranhará que, personagem dotado desses 
péssimos atributos viesse representar uma divindade suprema para 
aqueles silvícolas. 

Na concepção indígena, Macunaíma foi um milagreiro a que 
se deve tudo o que existe sobre a face da terra, no céu e nas águas. 
Era o próprio Criador! Em 1943, portanto em nossos dias, o Dr. 
Durval de Araujo Gonçalves que palrnilhou aquelas regiões ainda 
pouco conhecidas a esse tempo, as quais, Koõch-Grünberg foi dos 
primeiros a visitar. Também ele, como o fez o cientista alemão, 
preocupou-se com o que possa estar acontecendo aos seus amigos 
índios, diante da recente descoberta (na década de 40) de uma 
acumulação aurífera na terra dos Xirianás. Agora, em 1989 foi 
aberta a garimpagem. 

Em suas excursões daqueles tempos, poude constatar o quan- 
to essas crendices estavam ainda vivas e arraigads entre os povos 
indígenas da área, não obstante os muitos anos decorridos. Convém 
lembrar que o seu descobridor Koch-Grünberg lá esteve na pri- 
meira década deste século. 

Segundo revelou-nos o Dr. Durval em seu Relatório, (ob. cit.) 
por vezes, não conseguia que índios seus ajudantes e guias, per- 
corressem determinadas áreas, temerosos do que lhes poderia advir, 
por artes de Macunaíma! Deu-lhe Koch-Grünberg o devido desta- 
que nas lendas que teve o privilégio de captar entre nossos índios 
do extremo norte do Brasil. 

Entre 1917 e 1928, começaram a ser publicadas suas observa. 
çóes e estudos, do que resultou sua obra prima a que nos referimos 
linhas atrás. 

Dela tomou conhecimento Mário de Andrade, que fixou-se na 
figura de Macunaíma, tornando-o conhecido no mundo leigo, ao que 
voltaremos oportunamente. Dele tratou Mário de Andrade com ta- 
lento e maestria, consubstanciadas em sua mais conhecida obra 
literária. O herói de outras plagas e de outros tempos, surge, trans- 
figurado, no século XX, pela mão de Mário de Andrade. 
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Mário de Andrade 

Nasceu o escritor paulista a 9 de outubro de 1893, ocorrendo 
em 9 de outubro último (1983) o 90" aniversário de seu nascimento. 
Se vivo estivesse, seria nonagenário. Uma indagação: seria de seu 
agrado, viver tanto? Ao que parece, não. Pelo menos, é o que 
deixa transparecer em carta a Alvaro Lins (Liv. José Olimpio-Edito- 
ra-R.J.-1983). 

Com azedume e exagerado pessimismo quanto a repercussão 
que alcançaria o seu "Macunaíma", diz: "só irá interessar uma elite 
pequena, dentro de duzentos anos, se eu ficar, coisa que, lhe juro, 
jamais me propuz nem me interessa". 

E, mais adiante: "Sonhar com busto em praça pública, nem 
me parece ridículo, mas parece ascético, e na minha sensualidade 
violentíssima, nem chego a compreender bem isso". 

Como se vê, errou redondamente, sub-valorizando-se. Acabou 
tendo busto em praça pública, placas nas casas em que residiu, 
seu nome dado a biblioteca de imenso valor cultural. E o que dizer 
de "Macunaíma", que mais parece filho enjeitado, e que tantas 
lágrimas lhe custou? As edições sucedem-se a partir de 1927, até 
nossos dias! 

Falecia a 25 de fevereiro de 1945, contando 52 anos, morrendo 
ambos com quase a mesma idade (de K.Grünberg). 

Por conta de suas investigações na Amazônia, Koch-Grunberg 
escreveu seu mais notável trabalho, consagrando-o nos meios cien- 
tíficos de sua õespecialidade. O mesmo aconteceu com Mário de 
Andrade, e seu "Macunaíma", não obstante sua descrença quanto 
a repercussão que pudesse alcançar. 

Percorrendo a Amazônia, os dois singraram alguns rios, em 
comum, viagens a que os levou o incógnito Destino, a ambos lan- 
çando a aceitação nos círculos intelectuais. 

Não se conheceram, o que foi uma pena. Bem que poderia ter 
ocorrido esse encontro. Esteve Koch-Griinberg em Manaus, em 1924, 
pouco antes de haver falecido, e Mário de Andrade, em 1927, com 
apenas três anos de diferença entre a estada de um e outro. 

A língua não consistiria obstáculo: ambos dominavam o por- 
tuguês e o alemão. Tudo faz crer que através das revistas estran- 
geiras que assinava, Mário de Andrade tomou conhecimento dos 
trabalhos de Koch-Grünberg. 

Este, (Koch-Grunberg) mal começara a ser conhecido nos am- 
bientes relativos a etnologia e lingüística indígena, e já Mário de 
Andrade com a curiosidade que o caracterizava, inspirado nos es- 
tudos do cientista alemão, lança sua rapsódia. 

Pelo fato de se haver inspirado naqueles escritos, que passara 
a conhecer através de publicações alemãs, estampando as observa- 
ções de Koch-Grünberg, não escapou à pecha de plagiário e W- 
piador de obra alheia! Não há, todavia, termo de comparação en- 
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tre o Makunaima de Roraima e o outro, da Paulicéia, para onde o 
trouxe a imaginação de Mário de Andrade. Apenas o nome, é o 
mesmo. 

Lamenta Egon Schaden em 1953 (ob. cit.) que a obra de Koch- 
Grünberg, não fosse encontrada em português. Nesse mesmo ano, 
Henrique Roenick nos brinda com "Mitos e Lendas dos índios Tau- 
lipang e Areçunás". Foi a primeira menção em vernáculo, de parte 
dos trabalhos de Koch-GNnberg. 

Como se deduz, Mário de Andrade antecedeu-se de muito (27 
anos) ao supra citado autor, no que ao Macunaíma se refere. Ao 
que parece, levados pela inveja e pelo ciúme, intentam incriminá-10 
em falta que em absoluto cometeu. Obra de gratuitos detratores! 

Nesse oportuno passeio à Amazônia lendária e distante, Mário 
de Andrade "descobriu" a grandiosidade da hiléia. No recente en- 
saio de Franklin de Oliveira, "(Euclides: a espada e a letra" - Ed. 
Paz e Terra - R. de Jan.-1983)" no estudo crítico que procedeu 
sobre Euclides e sua obra literária, afirmou que o autor de "Os 
Sertões", "viu", mas não "sentiu" a espetacular Amazônia que de- 
frontava pela primeira vez. 

Permitimo-nos lembrar que Silvio Rabelo, em sua excelente 
biografiad e Euclides da Cunha, diz o contrário. Assinala o impacto 
de dirigir-se a outros síios da Amazônia, pela qual, sentira-se fasci- 
nado. Euclides da Cunha pretendeu inclusive, participar dos tra- 
balhos de demarcação de fronteiras entre o Brasil e a Venezuela, 
justamente dos arraiais em que, consoante a lenda, existira Ma- 
kunaíma, com suas peraltices, descabidas vinganças e artes de pér- 
fida magia. 

Com visão nítida e a privilegiada inteligência de que era do- 
tado, aquele que trouxe Macunaíma para o mundo civilizado, de 
um relance, apreendeu as particularidades alí existentes. É o exem- 
plo de "Remate de Males", naquele tempo, um obscuro lugarejo 
perdido a margem direita do rio Javari (mapa anexo), que graças 
a inspiração de Mário de Andrade virou poema! 

Foi outra façanha do intelectual paulista relevando-nos a exis- 
t6ncia desse povoado, que, mal figurava no mapa do Estado do 
Amazonas, tal sua insignificância. Náo sem dificuldade, é visuali- 
zado na imensidáo da Hiléia, mas a fazer jus a sua existência, e 
aquele que o redescobriu, embora de maneira modesta, lá está ele. 
Tal como Macunaíma, surgiram da quase obscuridade, a ponto de 
o trêfego herói tornar-se livro, artigo de jornal, filme de cinema 
e internacionalmente aplaudida peça de teatro. 

Relata Mário de Andrade, que o paupérrimo empório de se- 
ringueiros da região, naquela "terra desgraçada", possuía como 
maior destaque, um palácio maçônico! Em tom humorístico, "ar- 
remata": para aproveitar a boniteza do palácio, "todos acabaram 
maçons" . . . 

Neste particular, confirmada como fizemos, que ainda hoje 
existe aquele conglomerado demográfico, atualmente elevado a ca- 
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tegoria de povoad.0, consoante assinala mapa de 1972 (IBGE) va- 
mos apurar melhor esse episódio. 

Revela-nos Franklin de Oliveira (ob. cit.) que o ajuntamento 
de gente naquele local, fora iniciativa de um valente maranhense, 
Alfredo Augusto de Oliveira Bastos, graças a seu espírito de aven- 
tura e pertinácia, caracteristicas dos nordestinos, que povoaram e 
literalmente ocuparam o amplo espaço oferecido pela Planície ama- 
zônica. 

Em seguida a inúmeros reveses por que passara em outras 
plágas, naquele ponto, ali, a margem direita do Javari, firmara 
pouso, advindo-lhe a prosperidade. "Aqui, rematei meus males"!, 
costumava dizer. E a agradecida expressão do destemido mara- 
nhense, virou nome de lugar e de poema. 

Quanto ao conhecimento de alemão, por parte de Mário de 
Andrade, provam-no em seus livros, EIoisa Buarque de Holanda - 
Macunaíma - da Literatura ao Cinema - José Olimpio Editora 
- Embrafilme. Rio de Janeiro - 1978) e Telê Porto Ancona Lopes 
em "Mário de Andrade - Taxi e Crônicas do Diário Nacional - 
Livraria Duas Cidades - Secretaria de Cultura, Ciência e Tecno- 
logia - S. Paulo - 19761, onde aparecem estampados trechos da 
obra de Koch-Grunberg em alemão e recibo de aulas dessa língua 
por ele tomadas, na sua sede e ânsia de saber, como autêntico 
autodidata. 

Do que foi exposto relativamente a "Macunaima" de Mário de 
Andrade, conclui-se tal como o concebeu seu autor, veio das ban- 
das do Roraima, em 1926. Sua "gestação" cerebrina, a segunda, já 
no mundo civilizado, ocorreu na chácara de Pio Lourenço, amigo 
e primo de Mário, localizada em Araraquara. 

Ele, que reinara soberano, entre as fronteiras do Brasil, Guia- 
na e Venezuela, desde tempos imemoriais foi novamente gerado em 
apenas 6 dias no mês de dezembro de 1926! (Prefácio de Leandro 
Tocantins, ao Livro de Heloisa Buarque de Holanda). 

Em se tratando de Macunaíma, tudo é possível e aceitável, in- 
clusive, passar por duas "gestaçóes". As "paternidades" de Ma- 
cunaíma em ambas as "gestações", cabem, sem sombra de dúvida, 
a Koch-Grunberg e Mário de Andrade, em versões diferentes. 

Todavia, cientistas voltados para. outras áreas de estudo, di- 
versas de Koch-Grunberg, por lá andaram: Robert Herman Schom- 
burg, entre 1838 e 1839, Alexander Hamilton Rice, entre 1924-1925, 
a que, Koch-Grünberg acompanharia, não fora sua inesperada mor- 
te. Rondon, chefiando a Comissão de Inspeção de Fronteiras, com- 
pareceu em 1927. E, por último, o Dr. Durval de Araujo Gonçalves, 
em 1943, e posteriormente em 1949, até determinado tempo, quan- 
do acompanhava o prof. Marcel Homet. De todos foi o único a 
referir-se a Macunaíma, visto que sempre interessou-se por Koch- 
Grünberg. 
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Essa gente toda, inclusive nós, pisou os extensos domínios de 
Macunaíma, mas o Dr. Durval sabia da presença do etnólogo ale. 
mão em Roraima tempos atrás. Há outro ponto a esclarecer, se- 
gundo nos parece. Não foi intuito de Mário de Andrade, retratar 
aquele personagem mítico, como o símbolo dos brasileiros. A me- 
nos que quisesse referir-se ao seu "Macunaíma", aquele que num 
passe de mágica em que era mestre, veio renascer em Araraquara. 
Isto porque o primitivo, o Makunaima que Koch-Grünberg nos 
revelou, esse, que nasceu pelas bandas do Roraima, era, segundo 
Mário de Andrade, "mais venezuelano do que brasileiro". 

Daí, talvez, o fato de o Banco Central e a Universidade Central 
daquela República, terem patrocinado a publicação, em castelha- 
no, da obra fundamental de Koch-Grünberg, sob o nome de "De1 
Roraima a1 Orinoco" - Caracas - 1979. Fez a nação amiga, aquilo 
que o Brasil deixou de antecipar-se, em reconhecimento aos méri- 
tos e dedicação do etnólogo germânico, que chegou ao ponto, como 
vimos, de optar pelo último sono, em terras banhadas pelos rios 
da fabulosa Amazônia que tão bem conheceu e amou. 

Vale notar que, embora Macunaíma tenha atuado mais ativa- 
mente em território brasileiro, com esporádicas incursões no "país 
dos ingleses", a Venezuela tirou-nos a primazia. Pouco importa. 

Disso, resultou tornar Koch-Grunberg melhor conhecido, tam- 
bém dos povos de língua hispânica. Destarte, os "pais" de Ma- 
kunaíma, Koch-Griinberg e Mário de Andrade, cada um, a seu modo, 
nos deram a conhecer as peripécias, maroteiras e estripulias do 
enãiabrado Macunaíma. Na condição de incontrolável "rabo de 
saia", vingou-se de maneira inesquecível, com as "cunhãs" que re- 
sistiram a seus apelos de "brincar" na rede.. . 

O índio Arekuná de nome Akuli, narrou ao antropólogo T. 
Koch-Griinberg, muitos dos feitos de Macunaíma. Aquelas que re- 
sistiram a seus galanteios, transformou-as em pedras. 

Sua maldade, colocou-as em posições desconfortáveis, expondo- 
Ihes "as nádegas, órgãos sexuais, etc., de maneira que ainda hoje, 
se as vê assim". Em seguida, sem o menor remorso, "se foi para o 
outro lado do Roraima, ao país dos ingleses, onde vive todavia". A 
outras, amputou-lhes um dos seios.. . Esta mutilação ocorria por 
obra de Macunaíma. Porventura teria alguma relação com o hábito 
das igualmente lendárias e valentes Amazonas, que, não se sabe 
como, desfaziam-se do seio direito, para não obstá-las no manejo 
do arco. . . 

Lendas sobre lendas! Das pessoas que, com imenso sacrifício, 
atingiram, o planalto que se derrama ao pé do topo do monte Ro- 
raima, entre elas o atilado observador Dr. Durval de Araujo Gon- 
çalves, nenhuma referiu-se a essas estátuas de pedra que o índio 
Anecuiná de nome Akuli, afirmava existirem. . . 



"O ALEMÃO QUE DESCOBRIU A AMÉRICA 

José da Veiga Oliveira 

O título que o jornalista mineiro Rui Mourão após em seu livro 
antolha-se-nos no mínimo curioso, sináo anedótico, inadequado. Tra- 
ta-se de narrar a trajetória do controverso musicólogo, pesquisador 
e historiador Francisco Curt Langecl), nascido a 12 de dezembro de 
1903, na cidade piussiana de Eilenburg, Alemanha, naturalizado uru- 
guaio, atualmente assessor da Biblioteca Nacional de Caracas, Vene- 
zuela. 

É absolutamente acima de qualquer dúvida que os trabalhos mu- 
sicológicos de C.L. se revestem de extraordinária importância para a 
cultura musical latino-americana e brasileira tout oourt. Fartamente 
documentados, redigidos com meticulosidade, tais trabalhos denotam 
a impressionante ubiqüidade de suas prospecçóes histórico-musicoló- 
gicas, não apenas no Brasil como na Argentina e várias repúblicas 
andinas. Em nosso pais, as pesquisas concentraram-se no Estado de 
Minas Gerais a partir de 1944, extendendo-se por décadas. Queiram 
ou não seus detratores, C.L. produziu um capitulo inédito na história 
da música no Brasil, com revelar a presença de um giripo ativíssimo 
de compositores na Capitania Geral das Minas Gerais da segunda me- 
tade do séc. XVIII e das duas primeiras décadas da centúria subse- 
qüente. Tais músicos vicejaram na fase histórica que se caracterizou 
pelo progressivo esgotamento da mineração aurifera, produzindo mú- 
sica sacra para igrejas e capelas de Villa Rica (Ouro Preto), Sabará, 
Congonhas do Campo, São João-del-Rey, Arraial do Tejuco (Diaman- 
tina), etc. A fim de atribuir pompa e cerimónia as solenidades litúr- 
gicas, confrarias e irmandades contrataram e pagavam a peso de do- 
bróes e oitavas de ouro os serviços profissionais de dezenas de músicos, 
tudo conforme C.L. demonstrou, transcrevendo em fac-simile, recibos, 
documentos, declarações extraidas dos livros de receita e despesa nas 
diversas corporações. Desse modo emergiram do olvido dezenas de 
humildes e ignotos mestres-de-capela, de cujas existências absoluta- 
mente ninguém até então tomara conhecimento. Ao mesmo tempo o 
pesquisador alcançou um sem-número de particelas ou partes cavadas 
de missas, ladainhas, ofertórios, responsórios, hinos, vésperas, de vez 
que verificou a inexistência de partituras integrais, discriminados os 

(1) MOURXO, Rui - O alemão que descobriu ia América, Belo Horizonte, Editora Itatiaia, 
1990, 180 pgs. 
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capítulos pautados para vozes, instrumentos e baixo-continuo. "Haverá 
que definir o termo restaura& de que me utilizo a propósito das obras 
de Minas Gerais, inscritas em partitura, com seus respectivos mate- 
riais, para a interpretação pública. Até hoje não foi encontrada entre 
os manuscritos autênticos ou suas respectivasc cópias, uma só parti- 
tura. Evidentemente houve o costume de escrever diretamente as par- 
ticelas para as  vozes e os instrumentos, de acordo com a antiga tra- 
dição entre músicos compositores e regentes, fiéis a prática do que 
mais tarde se denominaria "música 

A essa circunstância vem de acrescentar-se o péssimo e fragmen- 
tário estado de cons~ervação dos manuscritos, tornando problemática 
e dificil a "mise-au-point" de textos, assinados, entre outros, por 
Joze(sic) Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, Marcos Coelho Netto, 
Francisco Gomes da Rocha, Ignacio Parreyras Neves, padre João de 
Deos Castro Lobo e tantos outros. 

C.L. assinala, com inteira pertinência, a impropriedade da expres- 
são "Música Barroca Mineira", de vez que as composições sacras se 
inspiram no estilo pós-barroco, pré-clássico e rococó, no qual a expres- 
são melódica acorda1 veio suplantar o contraponto, muito embora a 
polifonia imitativa ainda se praticasse em obras de caráter severo e 
monumental, de Haydn, Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach, Zelenka, 
entre muitos. 

Controvérsias 

O labor tenaz e gigantesco de C.L. suscitou fortíssima controvérsia 
a partir da "restauração" em texto moderno dos originais recolhidos 
no Estado de Minas Gerais; originais que ele jamais permitiu que 
fossem compulsados ou examinados. Nos limites do presente comen- 
tário é impossível ingressar nos meandros de uma causa que se pro- 
longou por largo tempo. Vale meàitar nos comentários do musicólogo 
e historiador Vasco Mariz: 

"Apesar do notável surto musical na região mineira, ainda não 
foi possível encontrar prova de existência de nenhum compositor 
do mesmo excepcional nível artisticos do Aleijadinho.(. . .) As par- 
tituras ou partes musicais encontradas pelo musicólogo alem20 e 
por ele restauradas (dizem alguns) com Rodolfo Kubik e Victor 
Tevah, podem ser comparadas a quadros ou painéis modestos, de 
interesse sobretudo histórico, emoldurados brilhantemente por 
hábil restaurador.(. . . Minha conclusáo é que, mesmo conside- 
rando exagerada a restauração feita ou presidida por Curt Lange, 
essas peças possuem alto valor histórico e bastante mérito esté. 
tico, sobretudo levando em conta o tremendo isolamento do resto 
do mundo musical europeu, em que viviam os compositores e os 
músicos de Minas Gerais, na segundo metade do século XVIII. 
O brasileiro deve orgulahar-se dos músicos mineiros, sem entre- 
tanto querer compará-los a seus contemporãneos europeus que 
Ihes serviam de modelo: Haydn, Momrt, Boccherini, Pleyel ou 
Domenico Scarlatti"t3). 

(2) LANGE. Francisco Curt - La Musica cn Villa Rica (Minas Gerais, Siglo XVIII) -- 
Unirersidad de Chile, 1967.63, pgs. 47-48. 

(3) MARIZ, Taxo - História da Música no Brasil. Rio de Janeiro. Ciriliza~ão Brasileina. 
2, ed., 1983, p g s .  36-43. 
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Li+ de nível estético 

Estas sensatas ponderações conduzem-nos ao exame da valia da 
própria música. A vigorosa inspiração, o memorável estilo, a potência 
criativa que permite-nos imediatamente identificar um Monteverdi, um 
Bach, um Vivaldi admitem variegados graus de estimativa. O crivo 
do tempo desvenda-nos culminâncias e mediocridades. Como escreveu 
o eminente musicólogo austro-americano Frederick Dorian, "nenhuma 
aplicação da vontade, nenhum labor, nenhum discernimento nem aná- 
lise, nenhum esforço conjugado do intelecto, do espírito e do ouvido 
podem fabricar sinteticamente na oficina os produtos de uma faculdade 
transcendente enviada pele céu. São esses os preciosos diamantes que 
somente se extraem em raras e felizes oportunidades. Somente a pedra 
falsa pode ser elaborada na fábrica, a vontade do trabalhador.. . Não 
há arte sem oficio, nem oficio sem treino teórico. E evidente que para 
produzir uma verdadeira obra de arte exige-se muito mais do que 
ofício e teoria. O mais cabal aprendizado e mais fanática obediência 
às  regras podem dar como resultado, no melhor dos casos, uma satis- 
fatória obra de artesanato. Porém a grande música é sempre a soma 
da inspiração, mais o ofício, mais a síntese criadora" (The Musical 
Workshop) . 

Não confundamos gênio e talento. Aquele ostenta a dimensão da 
grandeza, que se furta a comparaç&s. O gênio o é de fato; até mesmo 
"malgré lui"! Sê-lo-á pela tremenda força de sua própria natureza. 
Catapultado pelo misterioso destino, cumpre missão demiúrgica. E, por- 
tanto não pode deixar de ser . .  . haja vista Beethoven e Villa-Lobos. . . 
inter alia! 

O maduro senso estético, a sazonada auto-critica, a cultura, a es- 
cala de estimativas axiológicas proibem terminantemente quaisquer 
pífias apologias, calcadas em apriorismos unilaterais, prepósteros, sub- 
jetivos, de que são exemplos os despropósitos ridículos e absurdos de 
Rui Mourão e Régis Duprat: 

"A excepcional qualidade das composições é que confere má- 
xima importância hs descobertas de Francisco Curt Lange. Traba- 
lhavam aqui em sintonia com o que de mais avançado se produzia 
na Europa e em nivel de aprimoramento que não deixava nada 
a desejar se comparado àquele atingido pelas figuras de maior 
destaque na época em qualquer parte do mundo. Essa e, em sin- 
tese, a opinião do musicólogo Régis Duprat. Em depoimento que 
nos prestou, ele foi enfático: "Tudo aquele que disser o contrário 
disso está querendo é posar para a platéia ou não conhece sufi. 
cientemente o repertório mineiro do período colonial. Apresentado 
ao público internacional mais exigente, ele nHo decepciona jamais, 
porque ninguém pode exigir melhor. A escritura é absolutamente 
rigorosa e de alto nivel artístico"(4). 

Em significativa contradição, é o próprio prof. C.L. que tem a ho- 
nestidade de afirmar com todas as  letras: "Devemos fazer a ressalva 
de que não se pode atribuir a nossos achados uma importância extre- 

-- 

(4) MOURaO, Rui - o ~ .  eit.. pg. 54. 





NON DUCOR, DUCO: HISTÓRIA DE UM BRASA0 DE ARMAS 

Célio Debes 

Corria seu primeiro mandato na Prefeitura de São Paulo, quando 
Washington Luis cogitou da criação do Brasão de Armas da Cidade. 

Com tal objetivo, sugeriu ao vereador Alcantara Machado que 
apresentasse projeto objetivando a efetivaçáo da idéia. A iniciativa, 
subscrita por ele e por seus colegas Rocha Azevedo e Rafael Arcanjo 
Gurgel, tomou o numero 38 de 1915. Singela, autorizava o Prefeito 
Municipal a "abrir um concurso para a escolha do brasão, escudo e 
selo de armas da cidade". Estabelecia, ainda, que haveria os prêmios 
de 2 contos de réis, de 1 conto e de 500 mil réis aos três primeiros 
colocados, valores esses que correriam pela verba "eventuais", do orça- 
mento daquele exercicio(1). 

Tão logo a imprensa divulgou o fato, o pintor e historiador Bene- 
dito Calixto de Jesus endereça longa carta a Washington, em que ma- 
nifesta seu ceticismo quanto ao êxito do intento. "Julgo que a lem- 
brança do dígno vereador - de chamar concorrentes para tal fim - 
não dará, permita que o diga, multado satisfatório, pois sabemos 
todos quão dificil e arrevezada é essa "regra", ou essa "Ciência Heral- 
dica", a cujas leis se devem subordinar todos os brasões, medalhas, 
sinetes, selos e bandeiras que se pretendem criar". 

Pondera, ainda, o autor de Capitanias Paulistas, que, quado do 
concurso para feitura do monumento comemorativo da fundação da 
cidade d,e São Paulo, ele, juntamente, com o escultor Petrucci, ofe- 
receu projeto ostentando um brasão da Cidade que, com outro do 
Estado, figurava "na relação dos "Brazões do Brasil" publicado na 
Revista do Inst. Hist. e G. do Brasil". 

Rematando suas considerações, achava necessário que se dissesse, 
"publicamente, a razão por q w  tem sido recusado até o presente" este 
brasão e se propunha, caso Washington tivesse interesse, em lhe enviar 

(1) Na justiliratira do projeta Aicantara Machado declara que "o ilustre Sr. Prefeito 
municipal sugeriu-me, há poucos dias, a necessidade da apresentaçáo de um projeto, 
que trago ao conhecimento dos colegas" (ANhhAES da Cgmara Municipal de São Paulo. 
1915 (20 anno da 8- Legislattura) organizados pelo Taehygrapho Manuel Alves de Souza. 
São Paulo, 1915, p. 299. O original do projeto, manuscrito, traz cancelada a eaPressão 
"brasão de", que precedia a palavra '"armas" (Processo relativo 2 lei 1.930, de 3 de 
dezembro de 1915, fls. 7. Arquivo Geral do Munieipio de Sáo Psulo. 
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"todas as indicaçóes e detalhes sobre o dito Brazão, bem como os di- 
versos desenhos a cores e a traços, de acordo com as convenções da 
lei heráldica"(2). 

A sugestão de Benedito Calixto não encontrou ressonância e a 
proposição tramitou pela Câmara. A Comissão de Justiça, da qual 
fazia parte um dos subscritores do projeto, Rocha Azevedo, entende 
"necessária" sua adoção e "aconselha a Câmara que o aprove". No 
mesmo sentido s? pronuncia a Comissão de Finanças(". 

Na justificativa do projeto, Alcantara Machado esclarecia, ainda, 
que a cidade de S. Paulo não tem armas ou brasão. Foram inúteis as 
investigações e pesquisas determinadas pelo sr. prefeito, nos arquivos 
da municipalidade, nos arquivos do Estado, nos arquivos nacionais. 
Deram também resultado negativo os estudos de Basílio de Magalhães 
e Capistrano de Abreu, cuja opinião tem força de sentença em ques- 
tóes dessa natureza"(". 

Pelos esclarecimentos prestados pelo autor do projeto de lei, Wa- 
shington fera meticuloso na averiguação da existência de brasão ou de 
armas legitimamente instituídos. 

A 27 de novembro de 1915, a Câmara aprova o projeto que se 
converteu na Lei 1.930, de 3 de dezembro daquele ano. 

Autorizada a celebração do concurso, desloca-se para o Executivo 
a tarefa de organizá-lo. Washington Luis, com sua letra uniforme e 
firme, elabora, artigo por artigo, em folhas distintas, os termos do 
Ato que estabeleceria as regras do certame(5). Publicado o Ato 867, 
de 16 de fevereiro de 1916, é divulgado o edita1 para a concorrência 
pública para a escolha das armas da cidade. 

Com o prazo de 120 dias, os interessados deviam apresentar seus 
projetos "compreendendo um escudo com suas cores, metais, peças e 
figuras e também os ornamentos exteriores, tudo adaptado e disposto 
de acordo com as regras da arte heráldica". As armas deviam, tanto 
quanto possível, "simbolizar os feitos do passado, desde a fundação da 
cidade até os nossos dias". Assegurava-se a plena liberdade de con- 

(2) Carta de S. Viceiite, 23 de novembro de 1815 (iii Processo sobre o Ato 876, de 16 de 
fevereiro de 1816, do Arquivo Geral da Prefeitura Municipal de São Paulo). O pro- 
jeto de Calixto-Petrucci foi o último colocado iio concumo. O trabalho intitulado 
"Braziies do Brazil", originariamente publicado pelo Jornal do Cornmercio. Rio de Ja- 
ireiro, em junho de 1890, foi transcrito pela Reuistr. T7inzest~ol do Inst<tuto Históriso 
e Grogxighico, LIV - Parte I ( l u  e 2" Trimestres): 283-302. Rio de Janeiro. 1891. 
Com referkncia aos bra'óes de São Paulo, h& apenas, estas reduzidas notas: "Do 
Estado de São Paulo. Em campo azul, Sáo Paulo; com a ostrela de prata sobreposta. 
Mote: progredir ~a cidade d e  Sào ~ a u l o .  As mesmas m a s  e mate do Estado de 
São Paulo: com a coroa mural superpostâ em vez da estrela de prata" (p. 281). 

(3) Os pareceres são de 18 de outubro e de 12 de novembro de 1815 (Processo relativo 
h Lei 1930, cit. fls. 8). 

( 4 )  ANNAES cit., ioe. eit. Como se viu o brasão indicado por Benedito Calixto, além 
de inexpressiro, não contava com descrição e nem indicava guando fora criado e 
nem se estaria oficializado. 

(5) Processo sobre o Ato 876, cit. fis. 10 a 26. 
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cepção artística. Ficavam sujeitos a exclusão liminar "os projetos 
que contiverem erros técnicos ou concepções monstruosas". O projeto 
classificado em primeiro lugar seria 'escolhido para as armas da cidade, 
"para o uso conveniente". A aceitação e a classificação dos projetos 
ficava a cargo de um juri escolhido e nomeado pelo Prefeito. As deci- 
sões que viesse a tomar constariam de ata firmada por todos seus 
integrantes. Na hipótese de nenhum projeto merecer classificação, se- 
ria aberta nova concorrência. 

Além dos prêmios mencionados, os classificados receberiam uma 
menção correspondente e os demais trabalhos aceitos ensejariam a seus 
autores menção de aceitaçáo. A abertura das propostas, em sess5o pú- 
blica, teria lugar a 19 de junho, e os projetos que fossem aceitos 
seriam expostos ao público durante trinta dias. A classificação se 
daria ao cabo da exposiçáo(6). 

O Prefeito convidou, para integrarem o juri Edmundo Aguiar de 
Andrade, Nestor Pestana, Afonso de Taunay, Mario Vilares Barbosa 
e Carlos de Campos(7). O juri, porém, náo contou com Taunay, substi- 
tuido pelo monsenhor Benedito de Sousa(8). 

Abertas as 37 propostas, contendo os proj~etos, cinco foram des- 
classificados. 0 s  restantes ficaram expostos, "no palacete em cons- 
trução ã rua Libero Badaró, de propriedade do Sr. conde de Prates", 
esquina do Viaduto do Chá, a fim de que a imprensa ie os artistas sobre 
eles se pronunciassem(*). 

O Correio Paulistano, entendendo que a exposição se destinava, 
também, a obter a opinião do público sobre os trabalhos, e tendo 
constatado divergências acentuadas nos comentários acerca dos pro- 
jetos, decidiu "abrir espaço(. . . )  para a colaboração dos leitores que, 
sobre eles, queiram emitir a sua opinão". Tais manifestações, segundo 
o jornal, facilitariam o trabalho do juri(l0). Em várias de suas edições, 
ao longo da duraçáo da mostra, estampou cartas contendo manifes- 
taçóes sobre os projetos. Dentre elas, aliás a primeira necebida, fir- 
mada por "Um brasileiro", continha uma reprovação geral. "A expo- 
siçáo mostra que a maior parte dos concorrentes ignora os principias 
fundamentais da heráldica. Perdoe v. a minha afirmação, mas duvido 
que esteja algum heráldico no juri"(l1). 

(6) O editai trai ai data de 19 de fevereiro de 1916 e o encerramento da coiicorrênciir 
às 17 horas de 17 de junho do meumo ano (Corrcio Paulistiina. 20 de  fevereiro de 
1916, n. 18896. Edites, p. 7). 

IT )  10 de junho de 1916, n. 19005, Prefeitura Municipial. Diretoria Geral. Expediente de 
9 de junho, p. 5. 

(8) Idem, 4 de agosto de 1916. n. 19060, As  A m a s  da Cidade, p. 3. 
(9) Idem, 23 de junho de 1916, n. 19018, hwtas, g. 3. O Coneio inf0nnai.a a 18 e a 19, 

que o niimero de projetos era 37 e a 23. que era 34. O Estado de S. Paulo, 16 de 
junho de 1916, n. 13718, "As -Ias da cidade. Concurso aberto pela Prefeitura", p. 4, 
deixa entrever que foram 36 os projetos, pois, este foi o último projeto gue repro- 
duzia em suas p&ginas, desde o dia 5. 

(10) 2 de julho de 1916, n. 19027, Notas, p. 3. 
(11) Correio Paulistnno, 7 de julho de 1916. n. 19032, O Brado da Cidade. Respostas aos 

nosso inquerito. "Um brasileiro" pmmetip identificar-se após classifieagão 
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Encerrada a exposição, proferiu o juri, no próprio recinto, julga- 
mento unânime, não classificando projeto algum. O relator, Aguiar de 
Andrada, qualifica de "muito lisongeira a impressão geral que inspira 
o conjunto dos projetos apresentados". Ressalva, no entanto, que "se 
a maioria dos trabalhos ostenta qualidades técnicas muito apreciáveis, 
todos, sem exceção, revelam um esforço sincero e tanto mais notável 
quando se considera a deficiência de recursos e de elementos básicos 
com que tiveram de lutar os concorrentes, para um estudo minucioso 
e aprofundado do assunto". Dava razão, tacitamente, a "Um brasi- 
leiro", quanto ao desconhecimento das regras de heráldica manifestada 
pelos postulantes. E, confirmando sua assertiva, registra Aguiar de 
Andrada que "essas qualidades, todavia, se acham de tal forma disse- 
minadas pelos diversos projetos apresentados, que seria difícil, se não 
impossivel, destacar do conjunto um trabalho qualquer e conferir-lhe 
um prêmio, sem praticar uma injustiça, para com os demais concor- 
rentes". Para demonstrar a afirmação feita, destaca, em alguns dos 
projetos, os elementos positivos. Destes, houve um, o de número 32, 
que mereceu destaque, não por sua concepção, mas pelo lema que con- 
tinha. Este projeto "se recomenda, muito particularmente, pela feliz 
inspiração de sua divisa "Non ducor, duco", que, na realidade, resume 
toda a história de S. Paulo e exprime, de um modo eloquente, as  ve- 
lhas tradições de seu povo". O pronunciamento se encerra com a deli- 
beração negativa. "Nessas condiç6es e tendo em especial atenção a 
grande responsabilidade de uma resolução que pesará perenemente so- 
bre as gerações futuras desta cidade, não se julga a comissão autori- 
zada a classificar, de modo a torna-lo o brasão de armas definitivo de 
São Paulo, nenhum dos projetos apresentados"(12'. 

Levado o resultado ao conhecimento do Prefeito, ele o homologou. 
Anulava-se, dessa forma, o primeiro concurso, nos termos do Ato que 
o instituira e, ainda, com base nele, abriu-se um segundo certame. 

O preâmbulo do edita1 rezava que "tendo sido anulada a primeira 
concorrência por despacho do sr. Prefeito, faço público, de ordem de 
S.exa., que, pelo prazo de 120 dias, contados de amanhã, se acha 
aberta concorrência pública para a escolha das armas da cidade, nos 
termos do Ato 867, de 16 de fevereiro de 1916. As condições, exigên- 
cias e prêmios eram os mesmos constantes do primeiro edital('". 

Vencido o prazo, a comissão julgadora, integrada pelos mesmos 
membros da primeira, com exceção de Vilares Barbosa, em viagem 
para a Europa, substituido por Benedito Calixto, admitiu os 27 traba- 
lhos oferecidos(l4). 

112) Idem. 4 de agosto de 1916, n. 19060, "As Armas das Cidade. O juri n8o classificou 
nenhum dos projetos", p. 3. O Escmio de S .  Pnzllo da mesma data. n. 11737. Notícias 
diversas. "As A m s  da Cidade", p. 5. 

(IS) C071ei0 P«ulistnno. 18 de agosto de 1916, n. 19074, Editais. p. 9. 

(14) O Estodo de S. Pnulo, 20 de dezembro de 1918, n. 13875, Notas e Inlorma~í>es, P. 3. 
O s  projetos foram expostos no mesmo local em que estiveram os do concurso anterior. 
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A 2 de março de 1917, a comissão julgadora emitiu seu parecer. 
Desta feita com resultado positivo. Foram classificados três trabalhos. 
Pela ordem, os números 7, 27 e 1. "De todos os trabalhos que figu- 
raram no concurso, - le-se no parecer - é o projeto n. 7, aquele que 
obedece de uma maneira mais completa ao antigo e verdadeiro pre- 
ceito heráldico, de q w  toda a beleza de um brasão de armas reside 
na simplicidade de sua concepção". A singeleza da idéia, com o em- 
prego de um só esmalte e um só metal sobre escudo português ou 
flamengo, evidenciou a origem da cidade, sua lealdade e nobreza (o 
prata) e a altivez e a audácia de seu povo (o goles). A História dos 
paulistas vem sintentizada no símbolo dos bandeirantes, com o braço 
armado movente, em prata, ostentando a Cruz de Cristo içada em 
haste. Encima o escudo a coroa mural. Como suporte, dois ramos 
de café entrelaçados e a divisa iYon -r, duco. 

O projeto classificado em primeiro lugar era de autoria dos mes- 
mos concorrentes da licitação anterior, cuja proposta trazia a mesma 
divisa. Isto é, Guilherme de Almeida e José Wasth Rodrigues(15>. 

Embora o edita1 afirmasse que o proj'eto classificado em primeiro 
lugar seria o brasão de armas da cidade, não foi exatamente o que 
ocorreu. A Comissão pi-opos, e os autores acederam, algumas altera- 
ções. O braço armado movente do flanco d,extro, era uma delas, por- 
que, na representação, punha em destaque o braço esquerdo; para cor- 
rigir a situação, o braço armado tornou-se movente do flanco sinistro. 
Além da acha d'armas, o braço armado empunhava, também, uma 
espada. Para evitar a sobrecarga de emblemas e a repetição de sím- 
bolos, foi ela suprimida. O listel, de prata, originariamente com os 
caractéres em sable (preto), tem estes convertidos em góles(l">. 

O parecer da Comissão se encerra com a forma como "serão bra- 
zonadas as  aimas da cidade". Washington Luis a adotando, a faz 
inserir no Ato 1057, de 8 de março de 1917, com que mandou publicar 
o brasão de armas para a cidade e município de São Paulo. Seu artigo 
único consigna: 

"O brazão de armas da cidade e município de S. Paulo 
consta do seguinte: "Escudo português de góles com um 
braço armado movente de flanco sinistro empunhando um 

(15) Rrlrst<& do Bi'<i?il, IV (1C):m-508. Sáo Paulo. abril. 1917. Resenlii do Mes. "As 
Armas de S. Paulo". Recebcnam i n e n ~ ã o  iionrosa tres outros tiabullios (na. 13. 16e19). 
c1oris Rib?iiii, Bll'zões o BnndPir,,,q do  Brasil. Iiuritriçóes de J. w. Rodrigues. são 
Paulo Edi t~rn .  1931. i>. 200-20i, transcreve pai.cialmciite, n parecer. extraído <ia Rei%st,ii 
du Bi'<iril. O DarPcrr E datado de 2 d~ iiiarco de 1917. 

116) TnTito Guiliierrne, quaiito M7,i<ntii Rudrigues, acritsrani os i'ciiaros, i-~eoniieeendo a Ilru- 
wdencia das i>ondrraçü~s da coiiiissão iclaris Ribeiro, up. eit. p. 202 e203-m, trana- 
ei'eire mai>ifestaçõrs ile amhasi. H< uma iiilormacão. náo assinada (tudo faz crer que 
seja de autoria de  Guilherme de blmridai r~elaiece~ido qiie ;r divisa do brasão, eam- 
posta pelo poeta. rra, uiiginaiiamente Duco, no% d u ~ o i .  Submetida a seu P", o 
P ~ O ~ C S S O I  Esterim de Almeida, este superiu sua iiirersão de modo a dar-llie "sintaxe 
mais elegante, mas eicera7iirinn" ( O  Estado d e  S. Pn.t&lo, 10 dc agosto de 19571. "Son 
DUCOI'. Duco". 
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pendáo de quatro pontas farpadas, ostentando uma cruz de 
góles, aberta em branco sobre si, da ordem de Cristo, içada 
em haste lanoeada em acha d'armas, tudo em prata. Enci- 
ma o escudo coroa mural de ouro, de quatro torres, com 
três ameias e sua poda cada uma. Suportes: dois ramos de 
café de sua cor. Divisa: NON DUCOR, DUCO de góles em 
um listáo de prata". 

A providência, no entanto, ensejou protestos na Cãmara Munici- 
pal, t,endo o verador José Piedade qualificado a medida com usurpação 
das atribuições da edilidade. Referindo-se a outro excesso do Prefeito, 
na regulamentação de lei, acusa. "A verdade, porém, é que a Câmara, 
infelizmente, tem cruzado os braços diante disso e outros atos de arbi- 
trio e prepotência do chefe do executivo municipal, e o resultado é que 
ele vai continuando, dia a dia, a praticá-los, na certeza da impunidade. 
Mas, não o fará sem o meu protesto". E dá, como exemplo dessa 
persistência, o Ato 1057. "Ainda hoje, como demonstração do que 
acabo de dizer, como a prova provada do arbítrio prefeitura1 do sr. 
Washington Luis, acaba de ser produzido o ato de 10 de março de 
1917, em que S. exa., sobnepondo-se a autoridade da Cãmara, decretou 
as armas da cidade, quando o executivo municipal, pela lei 1930, de 3 
de dezembro de 1915, apenas foi autorizado a abrir concurso para a 
escolha dessas armas". 

A manifestação de Piedade ensejou a defesa do Prefeito e de seu 
ato, justificado este como decorrência natural da atribuição, que a lei 
lhe conferira, de realizar o concurso. Se lhe cabia selecionar e atribuir 
prêmios, tocava-lhe, igualmente, a de, declarando o vencedor, oficiali- 
zar seu trabalho('?). 

Ultrapassado este aspecto, tem a Câmara novamente sua atenção 
chamada para a matéria. Marrey Junior, numa das sessões de 1918, 
denuncia. "Há muito tempo que venho notando espalhado pelos jor- 
nais um anúncio de uma empresa de automóveis, que constitui um 
verdadeiro crime. E a ação criminosa se manifesta por outras formas, 
ora nos avulsos que se distribuem nos teatros, como nos próprios vei- 
c u l o ~  da mesma empresa". E, assinalando a omissão do agente público 
incumbido de proteger a sociedade, increpa. "Não me consta que o 
ministério público desta comarca tenha agido para punição do crimi- 
noso e repressão do crime". O delito e o delinquente são apontados. 
"Trata-se da "Garage Moderna", que usa para reclame de seus pro- 
dutos, do brazão da cidade". Prosseguindo, esclarece que "a lei sobre 
marcas de fábrica, não alterando, neste ponto, o Código Penal, proibe 
que constituam marca de indústria ou comércio as  armas, brazões ou 
distintivos públicos ou oficiais, nacionais ou estrangeiros". 

(17) A?VxAES da Camara Muiiieipal de SBo Paulo. 1917 (luanno da 98 Legiilatura) Orga- 
nizados pelo Tachygrapho Manuel Alres de Souza. SHo Paulo, Tipographia Plratl- 
~dnga, 1917, p. 190-191 
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Na dúvida, quanto a uma eventual, ainda que improvável, autori- 
zação do Prefeito, requer que se lhe oficie, indagando a propósito(18). 

Os Anais da Câmara não registram a resposta. Marrey Junior, no 
entanto, na sessão de 1919, apresenta, sem mais justificação, projeto 
em que declara que "é proibido, sob pena de pr.isão, por oito dias, o 
uso do escudo com as armas da cidade, por particulares". De trami- 
tação rápida, com dispensa de panecer e sem debates, converteu-se na 
Lei 2173, de 22 de fevereiro de 1919, promulgada por Washington 
Luis(l9). 

Dessa forma, implantou-se o brasão de armas da cidade de São 
Paulo, que passou a ornar os papéis e as publicações oficiais do Muni- 
cipio, até que, no tropel dos acontecimentos politicos nacionais, um ato 
discricionário de inspiração centralizadora e de cunho aparentemente 
nacionalista, o aboliu, com os demais símbolos regionais. A Carta de 
1937 dispunha, no art. 2 ,  que "A bandeira, o hino, o escudo e as 
armas nacionais são de uso obrigatório em todo o país. Não haver& 
outras bandeiras, hinos, escudos e armas. A lei i~gu la rá  o uso dos 
simbolos nacionais". 

Cogitando desse preceito, Pontes de Miranda o enaltece. "Acen- 
tuou-se, em plano ético, a unidade nacional, que regionalismos malsáos 
comprometiam com o uso e o abuso de bandeiras, de cânticos, de 
escudos, de emblemas e de armas, que se chocavam com a idéia de 
uma só prática, de um todo, e com a história mesma da nacionali- 
dadeW(z0j. 

E evidente que o golpe de 37 aboliu, na pratica, a federação, con- 
vertendo o país numa república unitária e os símbolos nacionak (ban- 
deira, escudo, armas e hino), constituiam instrumento poderoso a ser- 
viço da centralização. Pontes de Miranda, aliás, enfatiza que "o art. 2" 
assenta a unidade, a unicidade e a obrigatoriedade da bandeira, do 
hino, do escudo e das armas nacionaisU(21). 

Há, na verdade, na Carta de 37, uma obliterada concepção rela- 
tivamente aos simbolos regionais. Eles consagram o sentimento de 
apego ao torrão natal, cujos feitos, cuja grandeza, cujo passado, cujos 

(18) ANNAES da Camara Municipal de São Paiiio. 1918 (3" nniio da 9% Legislaturaj Orgsni- 
zsdos pelo Taehygrapho Manuel Alues de Souza. São Paulo mpographia Piratininga. 
1918, p. 31-382. O crime meneiotiado por lilarreg estava capitulado no art. 355, do 
Cúdigo Penal de 1890, que puniri com multa de 100 s 500 mil reis quem "usar, sem 
rutoriza~ão competente, cin maroa de indústria ou eomrrcio, de annas. brazões ou 
distintirus yúblicos uii o f i c l ~ i s  nacionais ou estranpeiros". 

(19) ANNAES da Camara Municipal de São Paulo. 1919 (3r aiino da 41 Legislatura) O m n i .  
iiadns pelo Tacliygrapliu Manuel Alres  <le Souza, São Paulo. Ty~ographi4 Plratininga. 
1919, p. 27. e 99 e Processo sobre a Lei 2173, de 22 de fevereiro de 1919 (Aramiro Geral 
da  Prefeitura Xunieipal de SBo Paulo). A Cãrnara. s requerimento da UniHo dos 
F u n ~ i o n á l ' i ~ 8  Muliicipais, autarlzau esta entidade a usar aa armas da cidode (Re.90- 
l u ~ ü o  370, de  25 de  outubro de 1925. 

(20) Cornentd~ios d C m i s t i t u ~ á o  Federnl d r  10 de noce+>rbro de  1937 Rio de Jaiieiro, 
Irmãos Ponpetti. 1938. p 2a0. 

(21) On eit. p. 221. 
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valores morais e materiais lastreiam o orgulho de seus naturais. A so- 
ma desses pauenos sentimentos é que se esplende no sentimento na- 
cional, como é da agregação dos municípios que se consubstancia a 
unidade da Nação. 

Com o advento da Constituição de 1946, a vedação que atingia os 
símbolos estaduais e municipais caiu por terra mediante disposição 
que, expressamente, os admitia (art. 195, parágrafo único). O Estado 
deu o exemplo, restaurando os seus(22). 

No Município da Capital, um despacho encaminhado ao Departa- 
mento Juridico, impulsionou o processo restaurador. "Solicito provi- 
denciar estudos para revigorar o uso pelo Município, do brazáo de 
armas aprovado pelo Ato 1057 de 1917, e que deixou de vigorar a 
vista da Constituição Federal de 1937. A questão é de caráter urgente, 
consoante determinação verbal do sr. Prefeito"ca3). 

Os estudos concluiram pela necessidade de ato com força de lei 
que restabelecesse o brasáo de armas, sugerindo que se utilizasse o 
decreto-lei(%). 

A nova Constituição Estadual, já vigorante, porém, dispunha a 
respeito do funcionamento da administração municipal. Enquanto não 
fossem empossados os prefeitos e os vereadores, os municípios seriam 
dirigidos por um prefeito nomeado pelo Governador do Estado, me- 
diante aprovação da Assembléia. Esta, por sua vez, funcionaria como 
"legislativo municipal"(25). Deixava, portanto, de existir o Decreto-Lei, 
já que um órgão passava a exercer as funções da Câmara Municipal. 

Dessa forma, o Prefeito encaminhou a Assembléia Legislativa pro- 
jeto de lei instituindo o brasão de armas da cidade. E a Comissão 
Dpecial de Assuntos Municipais, emendando-o, deu parecer favorá- 
V ~ I ( ~ ~ ) ,  que se converteu na Resolução n. 1904-M, de 1947, em cuja 
ementa se lê "aprova, com emenda, o projeto de lei da Prefeitura Mu- 
nicipal de São Paulo, que dispóe sobre a instituiçáo do Brazão de armas 
da  cidade". 

Assim, devidamente formalizada, determinou a Lei 3.671, de 9 de 
dezembro de 1947, que "fica estabelecido o brasáo de armas da cidade 
de São Paulo, instituido pelo Ato n. 1057, de 8 de março de 1917, que 
assim se descreve. . . ". 

A prepotência dos regimes discricionários é precária e efêmera 
diante das tradições e dos sentimentos populares arraigados. 

Non Ducor, Dum é uma afirmação! 

(22) Decreta-Lei 1634.9. de a7 de novembro da 1946. 

(23) Ordem Interna n. iOm. de 21 de maio de 1947, do Seerethrio dos Negócios Internos e 
Jurldieoe, Paulo Iiauro (Pmceso 51015. Arquivo Geral ds Praleitunr Munic i~a l  de 
são Paulo). O Prefeito %Iunicipo1 era 

(ao Pr-so 61015. clt. fla. 2as.  
(25) Constituicão de 9 de julho de 1947. Ato das Dieposições Rsnsit6riaa, ait. 39. 
(26) Parecer n. 1904, de 1947 (Processo 3855/47) relatada pelo Deputado JoHa Bravo Caldeira 

(Prmesao 61015, eit. fls. 43-44). 



Capitulo inicial da História ela Educação no Brasil: 

AS ESCOLAS E AS CONFRARIAS DE MANOEL DA N6BREGA 

"Reunamos os jovens sem distinguir cor, classe, orígem; igno- 
remos o que nos pareça costumes viciosos, pecados; demos-lhes por 
igual, amor em Cristo, caridade fraterna, boa instrução; e forjare- 
mos neste Mundo Novo, comunidade harmoniosa, feliz, capaz de 
provocar santa inveja na velha Europa". 

Confio em que seria este um dos propósitos e pensamentos 
com que Manoel da Nóbrega desceu no Brasil. Começaria com a in- 
fância. Brancos, indios e mamelucos, vindos do abandono nas ruelas 
lisboetas ou do esconço do mato brasilico cimentariam a futura 
sociedade. Se maus os homens, a terra seria má; se ignorantes, a 
terra seria bruta; se incrédulos, a terra seria hostil. Nóbrega recla- 
mava do rei e da Companhia, a missão de reunir, instruir, catequi- 
zar a infância da grei nascente. 

Quem educar a quem? 

Conhecia o valor da educação vivendo num tempo em que não 
se educava. Em quase toda a Europa, apenas os mosteiros, e nem 
todos, asilavam a educação e a cultura. Mesmo o ensino ali mi- 
nistrado não atendia primeiramente a uma função social mas, 
antes, à renovação dos seus quadros. Ensinar, neles, era preparar 
para o sacerdócio. 

Portugal ainda assoprava feridas abertas nas guerras de conso- 
lidação do reino. Não só o povo era iletrado. Também, a burguesia, 
a fidalguia, até a casa real. Na França, 1548, é que João I11 foi buscar 
mestres com que povoar o Real Colégio das Artes. Dez anos depois, 
em todo o reino, apenas 60 as escolas primárias. 

Pois no Brasil, graças a Nobrega apenas desembarcado, em abril 
de 1549 abre-se uma "escola de ler e escrever". Ainda não existia 
a cidade da Bahia e ele instalou, no Arraial do Ferreira, a primeira 
escola brasileira. Cartilha e catecismo: "convidamos os meninos a 
ler e escrever e conjuntamente lhes ensinamos a doutrina cristã. . ." 

: Palestra 11" Atcrieu Paulista de Histutia. Casa de Anehieoa. São Paulo, aos 25 de setem- 
bro de 1970. 
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Cantando e abraçando formamos um pouo 

A leitura, a escrita, o catecismo eram muito e eram pouco. Para 
soldar as peças com que estender a fé e o império, ensinar não 
bastava. Impunha-se a convivência, o reunir no refeitório, no dor- 
mitório, no recreio, a gente do futuro. Amalgamar um povo. 

Entrementes, Tomé de Souza dera fundamentos a vila. A aula 
transferiu-se para o recinto urbano. Nóbrega continuava apressado. 
Foi chegar ao novo endereço e começar a construir escola. E a dar 
corpo ao plano de tecer uma sociedade. Do Colégio dos Meninos 
brfãos, Lisboa, chegaram sete garotos. Material a ser muito traba- 
lhado. Traziam mágoas, rancores. ". . .moços perdidos, ladrões e 
maus, que aqui chamam patifes" conforme transcrição que fez Sera- 
f i m  Leite de certos documentos. Recebidos por Nóbrega e agasalha- 
dos juntamente com "órfãos da terra, que havia muitos, perdidos e 
faltos de criação". Portugueses de ambas as margens atlânticas. 
Porém Nóbrega ambicionava mais para bem manipular a sua recei- 
ta. Convidou os "filhos dos gentios quantos se pudessem meter em 
casa". Portugueses, mamelucos, índios. Só o tempo, largamente de- 
corrido, incluiria nas aulas brasileiras o outro elemento-vertente: o 
filho do negro. Mas, segundo o entender do tempo e do lugar, esta- 
vam recolhidos na escola nobreguense fundamentos da raça que 
deveria dominar o novo mundo português. 

Nóbrega padece variadas preocupações. Contudo, sobram-lhe 
olhos para observar, cariciosamente, como se processa o entendi- 
mento entre as raças reunidas sob seu teto: "os meninos que nos 
mandaram de Lisboa, com seus cantares atraem os filhos dos gen- 
tios". . . "Quando algum destes nossos meninos sai fora, juntam-se 
mais de duzentos meninos dos gentios e o abraçam e riem com ele, 
fazendo muita festa, e veem ali à casa dos meninos a aprender a 
doutrina e depois vão às suas casas a comunicá-la e a analisá-la a 
seus pais pagãos.. . como são novos, logo aprendem, de maneira 
que já os nossos meninos entendem coisas de sua língua". 

Cantando, abraçando, rindo, explicando, sob orientação do pa- 
dre mas, quantas vezes superando o seu querer, esses meninos co- 
nheceram-se uns aos outros e a si mesmos. Iriam elaborar um povo 
e a sua língua. O modo de ser daquelas crianças e a disciplina me- 
tódica do jesuíta daria sons e contornos a língua geral ou brasílica, 
melhor estmturada e largamente difundida no século seguinte. E 
tão dominante pelo interior do vasto país que ameaçando de perto 
o domínio do idioma português, mereceu (3-5-175'7) provisão que a 
vetou de forma rigorosa. 

Trabalhemos para que os meninos possam estudar 

Seriam mais de duzentos, segundo o escrito de Nóbrega, os que 
estudavam, participavam. Corpos em desenvolvimento, bocas vora- 
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zes. Necessidade imperiosa de vestir, de alimentar. Os lisboetas po- 
deriam ser pacientes, lá haviam ganho intimidade com a fome. O 
índio não. Ou lhe davam o que comer, ou iria ao mato buscá-lo. E 
são numerosos, " .  . .cem meninos dos gentios", informou Nóbrega 
a Simão Rodrigues. em 1552. 

Precisado, vai atormentar Tomé de Souza. Quer terras onde pro- 
duzir comida e tecido. Recebeu-as, 1549, em Agua dos Meninos. Mato, 
terra crua. "Assim n6s por nossas mãos, como rogando aos índios 
da terra como aos escravos dos brancos e a eles mesmos, começa- 
mos a roçar e a fazer mantimentos aos meninos". 

Não apenas insistência. Atrevimento, também. Tudo em favor 
dos pupilos da sua escola. Eis que aporta uma caravela, a "Galga". 
De Cabo Verde, traz doze vacas. Para iniciar um rebanho, serão 
repassadas aos colonos. Mas podem significar leite para os garotos. 
Nóbrega apodera-se delas, assume a responsabilidade pelo feito, pede 
a seus irmãos jesuítas em Portugal que o justifiquem diante do rei. 

Graças a escola Água dos Meninos ganhou a primeira lavoura 
organizada: algodoal. " . . .agora mando fazer (plantar) algodões. . . 
de que se vistam os meninos". Camisolões alvejando ofícios e pro. 
cissões, filhos de indígenas admitindo vestes. 

Ler, escrever, rezar, abraçarem-se, rirem juntos, aprenderem as 
línguas, plantar, tecer, costurar, cozinhar. A escola tinha largas am- 
bições, forjar portugueses e cristãos capazes de manter o império e 
a fé na América lusitana. Tarefa para sacerdote e patriota 

E quanto as meninas? 

Meninos na escola, meninas a solta. Panorama aborrecido aos 
olhos do padre Manoel. O problema, antigo, seu bem conhecido desde 
a Europa. Em Lisboa que por aqueles dias somava cinqüenta mil habi- 
tantes, somente duas senhoras estavam autorizadas a ensinar mo. 
ças de boa família a "leer e a lavores". 

No mais, por toda parte vigorava o espírito da Ordenação que 
determinava: " .  . .ensinem-se os machos a leer, escrever e contar e 
as femeas a cozer, lavar e fazer renda e todos os demais mesteres 
que as mulheres por suas mãos usam, e a todos os bons costumes". 

Bons costumes conforme o entendimento luso. Dificil era o en- 
siná-los às índias e as mamelucas deixadas em liberdade pelos esp* 
cos baianos onde os mazombos dedicavam-se esforcadamente a ins- 
trui-las naquelas práticas que exatamente contrariavam a tal Orde- 
na*. 

Nobrega julgou-se com tempo e força para dar-se tamb6m a 
esse pioneirismo: trabalho social e educacional em favor das me- 
ninas. Procurou reuni-las em aulas e confrarias. Esforçou-se. Para 
elas, o intento era aborrecido, violentador da sua natureza. Para 
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os brancos, privados delas, era escandaloso e inconveniente. O resul- 
tado, decepcionante. 

Para obter melhor efeito nesse campo, carecia de apoio maior. 
Dirigiu-se a rainha Catarina, pedindo a imediata instituição, no Bra- 
sil, ali na Bahia, da educaçáo feminina. Pobre idealista: apesar da 
sua eloqüência e do vulto do problema, seriam necessários duzentos 
anos para que o projeto fosse entendido e as mulheres acolhidas 
em salas de aula para receber educaçáo além do treinamento para 
"cozer, lavar e fazer renda. . . " 

Também o ensino profissional 

Ensinar era prover. Prover comida, roupa, utensilios. Raramen- 
te, como nas modestas escolas instaladas em Salvador, no Espírito 
Santo, em São Vicente terá ocorrido tão insistente integração de 
necessidades a serem atendidas pelo líder. No caso, Nóbrega e os 
seus. Precisava de ferramentas, máquinas, teares, transporte, antes 
de poder dedicar-se ao objetivo primeiro: dar aulas. 

Assim, cabe-lhe igualmente a primazia do ensino profissional 
brasileiro. Enquanto o irmão Diogo Jacome ensinava conimins e 
mamelucos a ler e a escrever, o jovem coimbrão desterrado reve- 
lava os mistérios da iniciação na gramática latina e a casa vibrava 
com ensaios de canto coral e de rústicos instrumentos de sopro, 
Nóbrega zelava por todos eles e organizava a primeira oficina-escola: 
"mando ensinar a alguns moços da terra.. . ferreiros e tecelões". Ha- 
veria até certa regularidade no curso, entregue a competência do 
irmão Mateus Nogueira (nome indicado para o patronato do ensino 
profissional): "A esta casa deu Nosso Senhor um irmão ferreiro, 
mui bendita alma. Este mantém meninos com o seu trabalho. . . ". 

Dos beneficios cEa boa wganizaçáo 

Com o aumentar dos internos, cresciam os encargos. O Brasil 
alongava-se em solicitações a Nóbrega. Não somente a Bahia, mas 
também o Espírito Santo, São Vicente. 

Um homem só, por mais voluntarioso e melhor equipado, não 
pode atender a tudo. Haja pois organização e divisão de tarefas. 
Em decorrência surgiram as Confrarias, quem sabe o primeiro mo- 
vimento aglutinador de fundo cultural, educacional e sócio-econô. 
mico intentado no Brasil. 

Objetivo básico, o de fundir raças, cores, costumes em um tipo 
de homem e em uma crença: " .  . .repartindo os rapazes tos lisboe- 
tas). . . e com estes se juntaram outros dos gentios e órfãos da ter- 
ra, mestiços, para a todos remediar". 

Remediar quer dizer ensinar, vestir, alimentar, proporcionar con. 
vívio. De ensinar cuidam os jesuítas aos quais, na Confraria, cabe 
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a tarefa espiritual. Seculares qualificados passaram a cuidar, con. 
forme suas inclinações, da administração ou da produção nas ofi- 
cinas e lavouras. Na Bahia, essa gestão envolve problemas de pecuá- 
ria (as vacas baixadas da caravela "Galga"), as plantações de man- 
dioca, cereais, algodão e da força de trabalho, os escravos. Os ne- 
gros ainda eram apenas mão-de-obra. Lamentável, porém coisa da 
época. 

Compor aquela infra-estrutura também requereu trabalho. NÓ- 
brega teve que organizar as Confrarias segundo o direito civil e 
mantê-las obedientes ao direito eclesiástico. A organização da Con- 
fraria baiana provou bem e adotada nas do Espírito Santo e de São 
Vicente, dois anos depois de estabelecida em Salvador. 

Bons ventos em São Vicente 

Mesmo antes de consolidar a entidade baiana, Nóbrega cuidou 
de firmar-se em São Vicente. 

Elegeu 12 (ou teriam sido 10?) lisboetas, deu-lhes por mentor 
o padre Leonardo Nunes e instruiu-os tão bem que em meados de 
1550, portuguesinhos, corumins e mamelucos erguiam com suas mãos 
e a ajuda popular, o alojamento nas cercanias da biquinha famosa, 
marco da vila e da cidade. Um ano decorrido, em agosto, ficou pron- 
to o arcabouço da igreja que deveria centralizar a vida da Confraria. 
Em 1552, janeiro, missa e sermão consagratórios da nova casa. Nó- 
brega pode exclamar: "grande casa e boa igreja; ao menos em Por- 
tugal não a temos ainda tão boa". 

Primeira escola em chão paulista. Um internato. Agasalhou 55 
meninos. Brancos, bronzeos, mestiços. Vida de europeu aprendendo 
gramática latina e doutrina cristã; vida de ameríndio ocupando par- 
te do dia na pesca, na caça, na brincadeira; e todos encontravam 
tempo para amassar o barro e carregar material com que ampliar 
escola, igreja, anexos. Eram "sete irmãos grandes e muitos meninos 
órfãos e outros filhos dos grandes e principais (chefes indígenas) 
. ..quanto ao vestido sofre-se os meninos andarem nus" clamava 
Nóbrega, em carta ao padre Simão. Para dar remédio às dificul- 
dades, planifica, pede. Instituiu a Confraria dos Meninos de Jesus 
de Sáo Vicente, deu-lhe provedor e mordomo, moveu-se diploma- 
ticamente entre os desavindos Brás Cubas e Pero Correia, agiu como 
empresário esforçado e ardiloso até obter terras, sesmarias em Pe- 
ruibe, na direção de Itanhaém e até escravos para fazê-las produzir). 

Evitando Babe1 

Houvesse ordem, amor, esforço dirigido - mandava Nóbrega. 
O colorido mosaico racial firmava-se. Indígenas falando português; 
lisboetas expressando-se em tupi; mamelucos, numa e noutra lín- 
gua. Pescam juntos ("depois de sua lição.. . pescar sua comida aos 
rios, que teem muito pescado, e ao mar"), comem da mesma fari- 
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nha de mandioca produzida pelos trabalhadores cedidos por Brás 
Cubas, sobem às árvores para colher peras, cidras e marmelos dos 
primeiros pomares vicentinos. "Aprendem a ler e a escrever e vão 
muito avante; outros a cantar e tocar flauta. E outros mamelucos, 
mais dextros, aprendem a gramática" - relata o entusiasmado cria- 
dor dessa importante obra educacional. Na missa, na festa domi- 
nical, os internos unem-se aos fiéis para que uns e outros sintam-se 
O mesmo povo. Nas disciplinas e devoções ganham a companhia de 
alunos externos aceitos pelos meados de 1553. A gente que ia se 
dessedentar na biquinha ouviria com acentos lusos, tupis, da lingua 
brasílica, os meninos recitando a cartilha famosa de João de Barros 
ou a de frei João Soares em surrados exemplares enviados como 
donativo pelo rei João 111. 

Mas, sendo embora aquela realização um trabalho de santo ho- 
mem, era obra de homem. Obra que o fundador deveria confiar a 
outros homens, sujeitá-la a mudança dos tempos. Nóbrega viu-a 
crescer, produzir resultados, iniciar a educação profissional e artis- 
tica no Brasil, enviar a Portugal meninos mestiços e indios "para 
voltarem homens de confiança". Porém, teve igualmente de teste- 
munhar o deperecimento de parte de sua criação, as confrarias, os 
colégios. 

Em maio de 1558, na Bahia, ouve-se um lamento: "meninos do 
gentio não há mais agora em casa.. . fugiram para os seus". Justi- 
fica-se: "Minha tençáo quando se esta Casa principiou foi parecer- 
me que nunca meninos dos gentios se apartariam de nós e de nossa 
administração". Lá se foram os indiozinhos para o mato. Em parte, 
por causa da palmatória introduzida como castigo de estilo europeu 
pelo europeu Antônio Blasques: " .  . .e o pior é que o ver dar uma 
palmatorada a um dos mamelucos basta a um para ir-se embora". 
Vibrante solidariedade essa denunciada por Luiz da Grá a Inácio de 
Loyola. Houve, no entanto, quem perguntasse se aquela dispersão 
não terá servido de vento de sementeira levando a selva a palavra, 
a arte, a técnica aprendidas na escola, na Confraria. 

Também para Nóbrega houve, portanto, dias de mágoa. Sub. 
misso as regras, calou-se. Cumprira o que se impusera. Havia co. 
légios reunindo e educando. O de São Vicente transferira-se para Sã0 
Paulo onde um irmão espanhol, José de Anchieta, alcançava êxito 
no trato com os gurizinhos guaianá. As Confrarias e as escolas haviam 
democratizado o ensino, harmonizado as raças, formando os pri- 
meiros guias para a penetração ao interior, dera consistência ao 
sistema defensivo português, formara artezãos para a forja, o tear. 
Sobretudo, conforme seu primeiro e mais acalentado sonho " . . .me 
fez crer que Nosso Senhor era servido de haver casa para rapazes 
dos gentios e aqueles que vinham" para a todos estes "ensinar e 
depois de debastados aqui um pouco, poderem em Espanha apren- 
der letras e virtudes, para voltarem depois homens de confiança". 

Ah! esse Manoel da Nóbrega! Em pleno 1551 pressentia a ne- 
cessidade básica nacional: a formação de homens de confiança. 



A PRESENÇA ESPANHOLA NA PROVíNCIA DE SAO PAULO" 

Délio Freire dos Santos 

Escreve um biógrafo de Áivares de Azevedo, Vicente de Paulo 
Vicente de Azevedo: 

"São Paulo! Como te posso ressuscitar, onde te hei de 
encontrar, tão longe do que fostes, tão perto do que nunca 
mais serás? 

Eras silenciosa e triste, pequenina e quieta. Eras uma 
Sevilha ou Ávila da América com teus estudantes chocar- 
reiros, de grandes capas negras, namoradores, estudiosos 
de dia, vagabundos a noite". 

Em São Paulo, durante o Império, encontramos a presença es- 
panhola nos costumes, no traje, na arquitetura, nos espetáculos tea- 
trais, no comércio, na sociedade, ra pintura, na literatura. 

No seu livro "História da Civilização Paulista", diz o historia- 
dor Aureliano Leite: 

"Ainda um fator de caracterização de São Paulo em 
face de outras cidades grandes brasileiras - do ponto de 
vista da composição racial e de traços de cultura - foi a 
contribuição de espanhóis a formação da população do 
planalto. Isso desde os primeiros tempos e acentuadamen- 
te a partir de 1580, quando Portugal passou para o domí- 
nio da Espanha, falando-se então em São Paulo, ao "lado 
da língua geral", um português corrompido pelo caste 
ihano." 

Muita coisa no carhter e nos costumes dos paulistas, observou 
o viajante Rugendas, pode ser explicada pela contribuição do sangue 
espanhol. Referia-se o pintor alemão, na primeira metade do século 
XIX, a simplicidade dos costumes paulistas, a ausência de luxo, 
mesmo entre as classes elevadas. Pelo fato de que entre os paulis- 
tas, a música, a dança e a conversação substituiam o jogo, que era 
um dos divertimentos principais em outros núcleos urbanos bra- 

'i PBleStia proferida no I.H.G.S.P. em 8 de maio de 1991 
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sileiros, onde seguiam, nesse ponto, os hábitos portugueses e ingle- 
ses, ao passo que os paulistas conservaram as tertúlias da Espanha. 

Na arquitetura de São Paulo existem evidências de influência 
espanhola, vinda diretamente, ou através dos países hispano-ameri- 
canos. A planta simétrica, quadrada. As dimensões exageradas das 
casas rurais da época colonial. Apesar da rusticidade evidente da 
construção, sua monumentalidade, para o nosso meio, impressiona. 
Ainda a existência de rótulas é registrada por Saint-Hilaire, em 1820. 

Em 1837, o viajante Ferdinand Denis percorreu a capital paulis- 
ta, tomando nota de seus aspectos característicos. Julgou-a parecida 
com as cidades da Andaluzia. Que alta noite ali se ouviam guitarras 
soando debaixo das rótulas. Impressão também motivada pelos tra- 
jes das mulheres mais abastadas. 

Por volta de 1840, segundo Francisco de Assis Vieira Bueno, em 
seu livro de memórias "A Cidade de São Paulo", elas usavam vesti- 
dos de sarja de Málaga e mantilhas de pano fino com largas rendas 
de retrós. 

Traje pitoresco usado ainda em meados do século por algumas 
paulistas de distinção, no dizer de Bernardo Guimarães. 

Ainda depois de 1860 o autor de "Vida Acadêmica" observava 
que a mantilha escura transformava a mulher paulistana "em uma 
familiar da Inquisiçáo", mas que tinha a sua poesia e recordava a 
andaluza, "no gesto, na volúpia, no acento e na beleza." 

Rendas de mantilha através das quais espreitavam olhos negros, 
muito negros, como escreveu ainda em 1868 para a Bahia o poeta 
Castro Alves. 

S ~ Q  Paulo província, um homem abastado usava calça de sara- 
goça, ou de ganga amarela ou azul, calção ajustado ou pantalonas 
atadas aos tornozelos sobre a meia branca, no qual o "escarpim" se 
destacava. Na cintura, uma banda amarrada. O busto, vestido com 
camisas de mangas fartas, franzidas nos punhos. 

Completava-lhes o traje, jalecos ou casacas, ambos muito fartos 
de panos. Capa (mais tarde, conhecida como capa espanhola) cobria- 
lhes o dorso. 

O caboclo do interior da Província de São Paulo, mais pobre- 
mente vestido que se apresentasse, sua ambição maior era usar 
poncho. 

Fato curioso, mas significativo. Anúncios em castelhano. 
É o que nos conta Origenes Lessa, em sua obra "São Paulo de 

1868". Os anúncios do Prof. Halloway, de Londres, publicados no 
"Diario de São Paulo" durante o ano de 1868, certamente vinham de 
antes e provavelmente se prolongariam pelo futuro, eram publica- 
dos em castelhano. 
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"Pildora y Ungdento Halloway. .". Das "pildoras", afirmava: 

"Estas pildoras son universalmente consideradas co- 
mo e1 remedio más eficaz que se conoce en e1 mundo." 
E por aí além. 

Do Unguento, dizia. . . : 

"La ciencia de la mecidina no ha produzido. hasta 
aquí, remedio alguno que pueda comparar-se con e1 mara- 
vilhoso Unguento Halloway. . . " "curativo infalible para 
las escrofulas, 10s canceres, 10s tumores, 10s males de pier- 
nas.. . " "y muchas cosas más. . . " 

A praça de touros existente em São Paulo assinala a permanên- 
cia, ainda no século XIX, de certos hábitos caracteristicamente es- 
panhóis. 

Em 1817, providenciou a Câmara para que uma praça de touros 
fosse feita a custa de particulares, ficando a municipalidade encar- 
regada de mandar fazer camarotes para o governador, a câmara 
e o cabido. 

O circo de curros, no Largo dos Curros (hoje Praça da Repú- 
blica), que funcionou ainda nos primeiros anos do Império, teve 
um espaçoso anfiteatro de madeira, construido pelo engenheiro mi. 
litar, Marechal de Campo Daniel Pedra Muller. 

Possivelmente, o circo mais completo que nos visitou no século 
passado foi o Circo Espanhol Chiarini, com sua esplêndida coleção 
zoológica. O extraordinário circense apresentou-se em Pindamonhan- 
gaba e, em São Paulo, em 1876. 

Em 1875, uma companhia espanhola de operetas e óperas cõ- 
micas encenou a "Filha do Regimento", de Donizetti, apresentada 
assim ao nosso público em castelhano. Deveu-se esse evento a uma 
companhia de zarzuelas. 

A zarzuela, gênero musical tipicamente espanhol, tanto pela for- 
ma (diálogos intervalados com canções ou pequenos conjuntos), co- 
mo pelo assunto, em geral cõmico ou burlesco, tem evidentes apro- 
ximações com a ópera bufa francesa. 

O termo zarzuela, provém das representações com música, que, 
nos princípios do século XVII, se realizavam na propriedade do 
Cardeal Infante D. Fernando - La Zarzuela, próxima a Madrid (o  
Palácio de la Zarzuela é ainda hoje a residência oficial do rei da Es- 
panha). Perdeu durante o século XVIII grande parte de seu pres- 
tígio como gênero lírico nacional, em favor da ópera italiana. 

Renasceu na segunda metade do século XIX, mas agora trans- 
formada em divertimento não mais palaciano, e sim essencialmente 
popular e especificamente madrilenho. 
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Em dezembro de 1876, em seus números 35 e 36, traz "O Polichi- 
nello", semanário humorístico editado na capital paulista, redigido 
por Luis Gama e ilustrado por Huascar de Vergara, suas últimas 
crônicas: as séries "Zarzuela paulistana". Nelas aparecem, traves- 
tidos de artistas da companhia: o jornalista José Maria Lisboa; Mon- 
senhor Joaquim Manoel Gonçalves de Andrade; Dr. Antônio Dino da 
Costa Bueno, lente da Academia de Direito; fotógrafo Militáo Au- 
gusto de Azevedo; c> advogado João Mendes de Almeida; os médicos 
Drs. Antônio Caetano de Campos, Guilherme Ellis e Inácio Bertoldi; 
Henrique Luís Levy, proprietário da loja de música e depósito de 
pianos; e, Gabriel Giraudon, professor de canto e piano. 

No Teatro do Largo da Coroação, em Santos, nesse mesmo ano, 
exibiu-se a Companhiad e Zarzuelas, dirigida pelo tenor Antônio 
Aragon. 

Em 1877, apresentou-se em Pindamonhangaba, no teatro local, a 
Grande Companhia Espanhola de Zarzuelas - Circo Dramático, di- 
rigida por D. Tomaz Galvan. 

Mais uma vez o teatro musicado atrai o público da cidade. Sua 
presença maciça nos espetáculos encenados, confirma o prestígio 
da zarzuela perante a platéia paulistana. 

A Companhia Espanhola de Zarzuelas apresentava-se no Teatro 
São José, em 10-7-1877, perante o Conde D'Eu e o Visconde do Rio 
Branco, e uma platéia que lotava o teatro; época em que inaugu- 
rava a E.F. São Paulo e Rio de Janeiro. Levou-se a Zarniela 
"Os Madgyares". No espetáculo, nada menos de 80 comparsas e a 
presença de uma banda militar completa. Com a representação de 
=O Sargento Federico", esteve o teatro literalmente cheio, apresen- 
tando coros magníficos. 

Em 1880, reabriu-se o Teatro São José para receber a Com- 
panhia Espanhola de Zarzuelas, procedente de Campinas, que se 
fazia acompanhar da orquestra campineira regida pelo Maestro San- 
tana Gomes. 

Ainda, cinco espetáculos de alto nível musical o publico paulis- 
tano assistiu em julho de 1885 no Teatro São José, promovidos pelo 
conjunto Estudantina Espanhola Fígaro. No variado programa de 
cinco noites figuraram, entre outras, as peças: "Estudantina Espa- 
nhola", marcha de Granados; a valsa "Esperama"; e o passo doble 
"Puerto Real." 

Viviam na Província de São Paulo, figuras proeminentes, des- 
cendentes dos castelhanos Jusepe de Camargo, Francisco Martins 
Bonilha, Francisco de Saavedra e Baltazar de Godoy; dos sevilhanos 
Bernardo de Quadros, e Bartolomeu Bueno de Ribeira, pai de Ama- 
dor Bueno, o Aclamado; de Diogo Toledo Lara, natural de ZamOra; 
dos irmãos D. João Mateus de Rendon de Quebedo; D. José Rendon 
de Quebedo; D. Francisco Rendon de Quebedo; D. Pedro Mateus Ren- 
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don Cabeça de Vaca, naturais do Reino de Leão; de Pedro Fernan. 
des Aragonês, de Málaga; de José Ortiz de Camargo, de Burgos; de 
João Mongelos Garcez, de Navarra, licenciado em Medicina pela 
Universidade de Alcalá; do Capitão-Mor Diogo Arias de Aguirre; de 
Simão de Toledo Piza; Francisco de Lemos; de André de Zunéga, e, 
de tantos outros. 

No século XIX, outros espanhóis aqui chegaram. 

D. Tomaz de Molina, tronco da família Molina Cintra, pertencia 
a família Lara, andaluza, e, durante muitos anos residiu em Buenos 
Aires, em companhia de seus irmãos. 

Proclamada a Independência argentina, em 1816, D. Tomaz, D. 
Vitoriano, D. Alexandre e Padre Tornaz Carlos foram banidos do 
território argentino e embarcaram para Montevidéu, em companhia 
dos patricios, irmãos Alfaya Rodrigues, irmãos Pizarro, D. Manoel 
do Vale, D. Lourenço de Amor, e outros. Pouco tempo depois parti- 
ram para o Brasil, rumo ao Rio de Janeiro, de onde, com exceção 
de D. Vitoriano, logo saíram, fixando-se em São Paulo, que, por 
sua acentuada formação espanhola, era o local ideal para a morada 
de castelhanos. 

Muito rico, D. Tomaz conseguiu remover grande parte de seus 
haveres em metal, de Montevidéu para o Brasil. 

Logo depois de sua chegada a São Paulo, adquiriu prédios na 
cidade na parte hoje ocupada pelas ruas do Carmo, onde residiu, 
Tabatinguera, Flores, Direita, 15 de Novembro, Bambús, hoje Vis- 
conde do Rio Branco, e nos bairros da Sé e Campos Elíseos. Tinha 
ainda como seu todo o latifúndio conhecido por Pacaembu, onde 
estabeleceu sua residência de campo. No entanto, o Senado da Câma- 
ra, não obstante seu protesto, considerou a área, devoluta. 

Na Ladeira Porto Geral, teve uma fundição de moedas, tendo 
para isso feito um contrato com o governo. 

Grande proprietário de terras, adquiriu fazendas em Franca, São 
José do Rio Pardo, Caconde, Cajurú, e várias sesmarias (a princi- 
pal, a da Zabelonia), em Mocóca e Itapura. 

Dentre suas fazendas, destacava-se a da Alegria, em São Bento 
de Cajuní, com mais de 15.000 alqueires, vendida em 1833 ao Capitão 
Diogo Garcia da Cruz, tronco da família Garcia de Figueiredo. 

D. Tomaz tinha hábitos de fidalgo. Dado a aventuras e boemias. 
Porém, sempre de todos querido. 

Rico, influente, de espírito ativo, trabalhador e aventureiro, sua 
figura avulta na velha Paulicéia. 

Uma de suas filhas, Alexandra Augusta, foi a Baronesa de San- 
ta Marta, casada com o Vice-Almirante Luiz Maria Piquet, depois 
Barão de Santa Marta, bravo combatente nas campanhas da Banda 
Oriental e Guerra do Paraguai. 
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Seu filho, Tornaz Carlos de Molina, Tabelião do 10 Ofício de No. 
tas da Comarca de Rio Claro, organizou o "Almanach de S. João 
do Rio Claro para 1873", reeditado em 1982 pela Imprensa Oficial 
do Estado. I? de se salientar que esse almanaque, um dos primeiros 
da província, foi publicado logo após os de Santos, Campinas e Am- 
paro, editados por José Maria Lisboa, em 1871 e 1872. 

Ainda seu irmão, o Padre Tomaz Carlos de Molina, foi Sacristão- 
Mor da Sé, e Escrivão da Curia Episcopal de São Paulo. 

Em 1845, numa expedição aos sertões de Mato Grosso, D. To- 
maz de Molina faleceu de tifo. Acompanhavam-no escravos e índios, 
que o enterraram a beira do rio Pardo, envolto em capa branca (D. 
Tomaz usava sempre um rico pala de seda branca, pelo que o al- 
cunharam de "Águia Branca"), tendo-lhe posto os índios, como dis- 
tinção só concedida aos grandes da tribu, uma faixa preta a volta 
da cintura. 

No clero paulista, destacou-se Frei Firmino de Centelhas. Nas 
cido na Espanha em 1817, foi professor de Teologia moral e vice- 
reitor do Seminário Episcopal de São Paulo, desde sua fundação, 
em 1856. Publicou um livro de -Sermões", um compêndio de Filo- 
sofia, e um catecismo diocesano. Na saída de Frei Eugênio de Ru- 
milly, passou a ser reitor do Seminário, até 1880, quando voltou para 
a Europa. 

Em 1835, estabelecidos na capital paulista, no ramo de fazendas 
secas, no Distrito da Sé tinham seus estabelecimentos comerciais, 
além de Lourenço Amor, aqui chegado na companhia de D. Tomaz 
de Molina, os espanhóis Manoel de Vaz, Braulio e Jorge Orioste. 

Em Santos, residia D. João Manoel Alfaya Rodrigues, comissário 
de café, negociante exportador e importador, estabelecido com ar- 
mazém de molhados por atacado, pessoa de grande destaque na 
sociedade local, por muitos anos cônsul da Espanha na cidade. 

Pintores espanhóis aqui ativos, e os itinerantes, tiveram atuação 
destacada no cenário artístico paulista, durante o Império; 

Joaquim José de Gugos, pintou em 1834 o painel "Anunciação 
de Nossa Senhora", do acervo do nosso Museu de Arte Sacra, outro- 
ra no teto da nave principal da Igreja de Nossa Senhora dos Re. 
médios. 

Em Campinas, em 1878, exerceram sua profissão, o pintor Erni- 
lio Villanueva, e seu patrício, Salvador Escolá, com sete retratos 
a óleo na Santa Casa local, de seus beneméritos, que montou atelier 
na cidade. 

Em meados de 1880, chegava a Campinas, o catalão Narciso 
Figueras Girbal, que expôs num estabelecimento comercial, um re- 
trato do Maestro Carlos Gomes, a bico de pena. Fato significativo 
para a nossa vida artística: o trabalho fôra feito em pontilhismo, 
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técnica pictórica que estava sendo lançada em Paris, nesse mesmo 
ano, por Georges Seurat e Paul Signac. 

No ano seguinte, Girbal ilustra na capital paulista os semaná. 
rios humorísticos "Entr'acto" e "O Bohemio", redigidos por Valem 
tim Magalhães e Ezequiel Freire. Na mesma década, até o final do 
século, lecionou desenho e caligrafia no Liceu de Artes e Ofícios 
de São Paulo. 

José Maria de Villaronga y Panella, natural de Barcelona, en- 
trou no país com passaporte holandês, devido suas atividades po- 
líticas na Catalunha. 

No Brasil, instalou-se em Vassouras, e casou com moça da ci- 
dade vizinha de Valença. Em Sacra Família do Tinguá, distrito de 
Vassouras, é de 1850 a data mais antiga em seus quadros. Na Pro- 
víncia do Rio de Janeiro, pintou e construiu igreja (também era 
arquiteto), em Valença, Vassouras, Rio das Flores e Rio Preto. 

Vindo para Bananal, com sobriedade e bom gosto decorou a sede 
da importante Fazenda Resgate, de José de Aguiar Toledo. Na ca- 
pela da fazenda, pintou um painel de 8,00 x 2,12 m: "Adoração dos 
Reis Magos". Decorou, ainda, a sede e a capela da Fazenda Rialto. 
do Barão de Ribeiro Barbosa, o Teatro Santa Cecília e residências 
na cidade. 

Em Campinas, trabalhou na construção da Matriz, e decorou a 
Loja Maçõnjca Independência. 

Segundo Junius ,pseudônimo de Firmo de Albuquerque Diniz, 
em suas "Notas de viagem", de 1881, além de retratos de lentes, 
que não encontramos no levantamento que fizemos do valioso acer- 
vo artístico da Faculdade de Direito de São Paulo, os planos e os 
trabalhos da Sala dos Graus do Convento de São Francisco, onde 
se aFrigava a Academia, eram de sua autoria. 

Sempre bem humorado, inclusive no exercício de sua profissão 
sua pintura ilusionista "tromp-d'ceil" criava uma impressão de rea- 
lidade, que ainda hoje se constata. 

Na capela da Fazenda Resgate, pintou o Menino Jesus receben- 
do de um dos Reis Magos, um relógio "Pateck-Philip". No teto do 
salão de refeições, pintou símbolos, mostrando os sete pecados ca- 
pitais, inclusive, é claro, a gula. 

Certa feita, depois de decorar a residência de uma pessoa que 
comumente atrasava no pagamento de seus compromissos, deixou 
pintada, em lugar bem visível ao dono da casa, uma nota promis- 
sória: "no dia tal, pagarei o Sr. José Maria de Villaronga, a quantia 
de dez contos de réis." 

Na Academia de Direito, no forro da Sala dos graus, no lugar 
da Justiça representada por uma mulher de olhos vendados, tendo 
pendente na mão esquerda uma balança e na direita a espada, Villa- 
ronga eliminou a mulher e a espada, pintando a balança e um punhal. 
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Desta vez não estava brincando. Acabara de perder uma demanda 
em Campinas, que ihe dera um prejuízo de mais de sessenta contos 
de réis. Estava ressentido com a Justiça. 

Em "Noite na Taverna" fala Bertram de uma donzela de Cadiz, 
linda, daquele moreno das andaluzas, de olhos muito negros, sob 
as franjas da mantilha assetinada, que levou-o a perdição. Chama- 
va-se Angela. 

Mas, na poesia é que se manifesta a presença da Espanha em 
São Paulo. Em "A canção de Don Juan", na "Lyra dos vinte anos". 
diz Alvares de Azevedo: 

"ó faces morenas! Ó lábios em flor 
Ouvi-me a guitarra que trina louçã, 
Eu trago meu peito, meus beijos de amor, 

6 lábios de flor 
Eu sou D. Juan! 

Acordem, acordem, ó minhas donzelas! 
A brisa nas águas lateja de afã! 
Meus lábios têm fogo e as noites são belas, 

ó minhas donzelas, 
Eu sou Don Juan! 

Ai! nunca sentistes o amor &Espanhola! 
Nos lábios mimosos de flor de romã 
Os beijos que queimam no fogo do sol! 

Eu sou o Espanhol; 
Eu sou D. Juan! 

Os anos que passem nos negros cabelos 
Branquêem de neve 
As c'roas que teve! 
Dizei, anjos belos 
de negros cabelos, 
Se é velho Don Juan! 

E quando no seio das trêmulas belas 
De noite suspira 
E nuta e delira 
Que digam pois elas 
As trêmulas belas 
Se é velho Don Juan! 

Que o digam a Sultana, a violenta Espanhola, 
A loura Alemã 
E a grega louçã! 
Que o diga a Espanhola 
Que a noite consola 
Se é velho Don Juan!" 
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Em "Hinos ao Equador", a "Dama negra", de Castro Alves: 

"Farei poesias ou versos 
Aos teus olhinhos perversos, 
Aos teus pézinhos, meu bem! 
Tu cantarás, ó Manola, 
Aquela moda espanhola 
Que tantos requebros tem!" 

Em "Madrid", versos a andaluza! 

"Madrid! 6 flor das Espanhas, 
Correm nas tuas campanhas 
Olhos escuros ames 
Branca flor das serenatas, 
Lavam-se em suas cascatas 
Pequeninos pés tafues 

Porque ela é minha andaluza, 
Minha amante, minha musa, 
A dama do meu amor. 
Mais que anjo!. . . um demoninho 
Tem o ardor de um passarinho, 
E de uma laranja a cor. 

E tão soberba conquista, 
Sabeis quem m'a deu? A vista 
do meu corcel triunfal. . . 
Versos a sua mantilha. . . 
E uns confeitos de baunilha 
Em noites de carnaval!. . . " 

Em "Espumas Flutuantes" - "Os três amores": 

"Na volúpia das noites andaluzas 
O sangue ardente em minhas veias rola. . 
Sou D. Juan! . . . Donzelas amorosas, 
Vós conheceis os trenos da viola! 
Sobre o leito do amor teu seio brilha. . . 
Eu morro, se desfaço-te a mantilha.. . 

Tu és - Júlia a Espanhola" 

"Boa noite", versos a formosa Consuelo, nome de carícia a Eu- 
gênia Câmara: 

"Como um negro e sombrio firmamento, 
Sobre mim desenrola teu cabelo.. . 
E deixa-me dormir, balbuciando: 

- Boa noite! - formosa Consuelo! . . . " 
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Castro Alves não podia esquecer São Paulo. Aqui fora amado e 
admirado, diz seu biógrafo Pedro Calmon; aqui amara e sofrera; 
daqui havia sempre de lembrar-se, com intima e dolorida saudade 
em versos que se não lêem hoje sem doce e profunda comoção, 
pois que definem São Paulo e evocam saudosamente, em "Versos 
de um viajante", o grande poeta e a Espanha: 

"Tenho saudades das cidades vastas, 
dos ínvios cerros, do ambiente azul.. 
Tenho saudade dos cerúleos mares, 
Das belas filhas do pais do sul! 

Tenho saudade de meus dias idos 
- Pet'las perdidas em fatal paul - 
Pet'las que outrora desfolhamos juntos, 
Morenas filhas do país do sul! 

Onde ao sereno a magnolia esconde 
Os pirilampos "de lanterna azul", 
Os pirilampos que trazeis nas coifas, 
Morenas filhas do pais do sul. 

Tenho saudades. . . ai! de ti, São Paulo 
- Rosa de Espanha no hiberna1 Friul - 
Quando o estudante e a serenata acordam 
As belas filhas do pais do sul." 

Senhor Presidente. 

Marcante foi a presença da Espanha na Província de São Paulo. 

Belas morenas de olhos negros, que recordavam as andaluzas. 
Mantilhas assetinadas. Capas espanholas. Guitarras soando debaixo 
das rótulas. Tertúlias, Circo de curros. Zarzuelas. D. Tomaz de Mo- 
lina, o Águia Branca. 

São Paulo, Sevilha ou Ávila da América. 

Para Castro Alves, com olhos de amante enternecido, São Paulo 
é rosa de Espanha! 



"SESSENTA E CINCO ANOS DA SEMANA DE VINTE E DOIS" * 

Desidério Alfredo Fontana 

O "Movimento Modernista", assim chamada a revolução estética 
que se processou em nosso pais a partir do fim dos anos dez deste 
século e que teve, finalmente, como marco inicial, como pedra fun- 
damental, a SEMANA DE ARTE MODERNA, de 1922, não foi, como 
parecia nos seus primórdios, nos seus tempos pioneiros, a todas as 
pessoas que não conheciam a sua gênese, a sua filosofia, um movi- 
mento de jovens desmiolados, desejosos de atrair a atenção pública, 
desejosos de figurar nas manchetes dos jornais, ou fazer agitação. 

O "Movimento Modernista", segundo as próprias palavras de 
Mário de Andrade, foi o preparador, o criador de um estado de 
espírito nacional. "A transformação do mundo com o enfraqueci- 
mento gradativo dos grandes impérios, com a prática européia de 
novos ideais políticos, a rapidez dos transporte e mil e outras cau- 
sas internacionais, bem como o desenvolvimento da consciência 
americana e brasileira, os progressos internos da técnica e da edu- 
cação, impunham a criação de um espírito novo e exigiam a reve- 
rificação e mesmo a remodelação da Inteligência Nacional." Nestas 
rápidas palavras, que são do próprio Mário de Andrade, conside- 
rado depois o Papa do Movimento Modernista, no Brasil, temos a 
definição dessa nova fase que se abria no Brasil. 

Foi o "Movimento Modernista" uma rebelião útil, que abriu ca- 
minho a marcha das gerações que vieram depois. Com a Semana 
de Arte Moderna organizaram-se em todo o país "grupos regionais 
de vanguarda", que realizaram excele~tc trabalho, destruindo os ta- 
bus pamasianos, rompendo as mais reacionárias resistências, apean- 
do alguns ídolos de seus altares; sem essa limpeza não seria possi- 
vel a aceitação da geração "pós-modemista". E a prova está na sen- 
sação de liberdade criadora que se instaurou definitivamente na 
literatura brasileira, após a Semana de Arte Moderna de 1922. 

A Semana de Arte Moderna mobilizou a opinião do país. Criou- 
se, como conseqüência dela, afora a revolução estética no campo 
das belas-artes, o interesse pelos problemas brasileiros, mais espe- 
cificamente os problemas economico-sociais, criou-se uma geral curio- 
cidade pelas coisas brasileiras, o gosto da participação política e 

peles ti^ pronunciada iiu 1.II.G.S.P. em 5 de i ~ o s t o  de 19Ri 
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um verdadeiro movimento de introspecção nacional, que permitiu 
um "levantamento" geral da vida brasileira.. Por isso mesmo, suas 
conseqüências foram extensas; houve revolução e renovação não 
só no plano da poesia e do romance, mas também no conto, na 
sociologia, nos estudos históricos e econômicos, sem contar a reno- 
vação na pintura, na escultura, na própria arquitetura, com as 
primeiras construções modernistas de Gregory Warchavchick (a re- 
sidência da rua Santa Cruz tendo sido realmente a primeira), as 
construções de Flávio de Carvalho, de Antonio Moya, de Georg 
Przyrembel e, bem mais tarde, em 1937, o Edificio Esther - edifício 
de apartamentos até hoje existente na Avenida Ipiranga, em frente 
a Praça da República, obra de Alvaro Vital Brasil! E houve reno- 
vação também na música, com Villalobos e, mais tarde, com Fran- 
cisco Mignone, Camargo Guarnieri e muitos outros. Foi pois, uma 
rebelião fecundíssima, que abriu caminho ao trabalho criador das 
novas gerações, preparanclo para elas um clima de compreensão e 
aceitação. 

Não podemos dizer que estas idéias fossem absolutamente ori- 
ginais dos nossos jovens de então, revolucionários, rebeldes, que 
se aglutinaram em torno da figura de Mário de Andrade, Oswald 
de Andrade, Graça Aranha (forçoso é reconhecer que o apoio de 
Graça Aranha, no Rio de Janeiro, foi decisivo para a eclosão do 
"Movimento Modernista", em São Paulo) Menotti De1 Picchia (que 
mantinha uma coluna no "Correio Paulistano", sob o pseudônimo 
de Hélios onde fazia a apologia do Modernismo), mais Ronald de 
Carvalho, Sérgio Milliet, Rubens Borba de Moraes, Cassiano Ricari 
do, Guilherme de Almeida, Emiliano Di Cavalcanti, Paulo da Silva 
Prado, Victor Brecheret, Agenor Barbosa, Ribeiro Couto, Lasar Se- 
gall, Vicente do Rego Monteiro, Álvaro Moreyra, Renato de Almei- 
da, Plínio Salgado, Ignácio da Costa Ferreira, John Graz, Zina Aita 
e outros, para só citar apenas alguns dos mais importantes. 

Os nossos jovens "futuristas", como eram então chamados, mas 
indevidamente, porque eles mesmos repudiavam esse epíteto, por 
negarem qualquer afinidade com Marinetti, que visitara o Brasil 
em 1921, os nossos jovens modernistas, como dizíamos nós, então, 
começaram a sentir a efervescência que se expandia pela Europa, 
em torno da revoluç5o estética. E começaram, paralelamente, a sen- 
tir a necessidade de uma rebelião contra a imitação servil dos mo- 
delos importados. 

A parte o colorido nacionalista, que marcava praticamente to- 
dos os grupos do Modernismo, o "Movimento Modernista" que 
teve um início essencialmente demolidor (Mário de Andrade, pro- 
curando arrasar os mitos até então existentes, escrevia iniciando 
períodos pelo pronome oblíquo, quebrava as regras de colocação 
pronominal. . . etc., tudo isso ele fazia para agredir a opinião, fazia- 
o propositadamente. Mais tarde, passado o impacto inicial, ele mes- 
mo moderou-se!). Mas, voltando ao que estávamos dizendo, o "Mo- 
vimento Modernista" teve um início essencialmente demolidor, co- 
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meçando sua ação no plano formal: a rejeição da rima e do metro, 
da simetria convencional, da composição, da ênfase verbal, das fór- 
mulas clássicas de escrever e do falar lusitano. Em resumo, era o 
"grito de guerra" contra o Parnasianismo, que adotava todas essas 
formas. Diziam os modernistas: - "Chega de inspiração impor- 
tada!" - "Chega de Hélades!" - "Chega de Olimpos!" - "Chega 
de Parnasos!" - "Chega de ninfas, driades, empíreos!" - "Chega 
de Vasos Gregos!" - "Chega de Vasos Chineses! (alusão a dois 
sonetos de Alberto de Oliveira), como também "Chega de Ouvir Es- 
trelas!" (alusão a Bilac). "Precisamos ouvir a terra!" diziam eles. 
"Precisamos estar com os pés bem plantados na terra!" 

Curioso é que o "Movimento Modernista" derramou todo o seu 
vitríolo, dirigiu todos os seus petardos, não contra o Simbolismo, 
movimento que, na ordem cronológica da História da Literatura 
Brasileira o precedeu, nem contra o Romantismo, que tinha ficado 
lá para trás, mas corztra o Parnasianismo, porque o Parnasianismo 
endeusava a Forma. E os Modernistas diziam: "Acima, muito aci- 
ma da forma, está a Essência, o Conteúdo, especialmente o Conteúdo 
Social. 

Mário de Andrade pretendeu mesmo criar uma "Lingua Bru- 
sileira", preciosa e artificial no seu ostensismo plebeu, que era uma 
espécie de "código de falar errado", de falar como o povo falava. 
Não o conseguiu. Mas sua iniciativa teve o grande mérito de abrir 
caminho para uma nova linguagem natural, clara, sincera e viril, de 
fundas raizes na fala do povo, que dá seiva e riqueza a prosa bra- 
sileira de hoje. E esse foi o maior serviço que o Modernismo pres. 
tou a literatura. 

A sublevação intelectual de 1922 foi, pois, a conseqüência de 
um velho impulso renovador que, silenciosamente, vinha fazendo 
estremecer o nosso sub-solo literário. . . E, paradoxalmente, cumpre 
lembrar que, como que prenunciando o estremecimento de nosso 
sub-solo estético, a terra tremeu, efetivamente, em São Paulo, no 
dia 27 de janeiro de 1922 e esse abalo sísmico veio a repetir-se no 
dia 10 de fevereiro, ou seja, três dias antes do início da Semana de 
Arte Moderna, no nosso Teatro Municipal. Eram as forças telúricas 
que desafiavam as forças estéticas! 

As correntes estéticas de após guerra, que agitavam a Europa, 
freneticamente começavam a captar o interesse dos nossos jovens 
poetas, pintores e escritores que, contagiados pelo vírus da reno- 
vação, se levantaram num movimento deliberado e atrevido: no 
plano social e no plano artístico. 

Quando Mário de Andrade pronunciou aquelas palavras já ditas 
aqui: "a transformação do mundo, com o enfraquecimento gradual 
dos grandes impérios, com a prática européia de novos ideais po- 
líticos etc." alguns estudiosos do nosso Modernismo quiseram inter- 
pretar, quiseram encontrar conotações políticas da Semana de Arte 
Moderna com a sublevação "dos 18 do Forte de Copacabana" tam- 
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bém ocorrida em 1922, ou, mais precisamente, em 5-7-1922, bem 
como os próprios preparativos para as comemorações do primeiro 
centenário da Independência do Brasil. Em nossa opinião pessoal, 
isso náo é exato. A Semana, produto de um crescimento natural 
daquele espírito de rebeldia e de renovação e de libertação de in- 
fluências alienígenas, tanto ocorreu em 1922, como poderia ter ocor- 
rido em 1919, 1920, 1921, ou mesmo em 1924 ou 1925. Foi a Semana 
de 1922 um fruto que amadureceu e que foi colhido no momento 
exato, sazonável. Por isso, 320 vemos na Semana de Arte Modem, 
de 1922, nenhuma conotação política, quer interna, quer externa. É 
verdade que o Modernismo, mais tarde, se sub-partiu em diversas 
outras correntes, algumas delas de cor política. Mas isto aconteceu 
muito depois e já é outra história. 

Muito embora iniciativas isoladas de renovação literária já se 
tivessem verificado em outras regiões do nosso pais, mesmo antes 
de 1922 (ex.: o Movimento Regionalista de Simões Lopes Neto, 
no Rio Grande do Sul; o Movimento Simbolista, no Paraná; diga-se, 
a bem da verdade, que o Manifesto Regionalista de Gilberto Freyre 
só viria a ocorrer em 1925) a Semana de Arte Moderna, realizada 
no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias de fevereiro de 1922, 
foi a mais importante afirmação consciente da idéia renovadora. 
Foi o "brado coletivo principal", segundo o próprio Mário de An- 
drade a definiu. 

A segunda afirmação importante, do Movimento Modernista, 
foi a famosa conferência de Graça Aranha, pronunciada na Acade- 
mia Brasileira de Letras, sob o título - "O Espirito Moderno" - 
conferência subversiva, porque pretendia ele transformar a Acade- 
mia num bastião revolucionário. Embora repudiado por outros 
"imortais", essa iniciativa de Graça Aranha foi válida, deu frutos. . . 
saborosos, porque, mais tarde, a Academia Brasileira de Letras, 
embora recusando a sugestão revolucionária de Graça Aranha, ele- 
geu para o seu cenáculo alguns dos líderes e epígonos do Movi- 
mento Modernista, tais como Guilherme de Almeida, Cassiano Ri- 
cardo, Menotti De1 Picchia, Manoel Bandeira e outros. 

E preciso reconhecer que a Primeira Guerra Mundial, de 1914 
a 1918, retardou em muito a chegada ao nosso país dos eflúvios 
das reformas estéticas já iniciadas na Europa. Assim, terminada a 
Primeira Grande Guerra e reiniciada a vida intelectual na Europa, 
com a impressão de obras literárias, revistas de cultura etc. pude- 
ram os nossos jovens intelectuais assimilar as alterações que se 
processavam no Velho Mundo, no campo estético. Não se pode es- 
quecer que a riqueza trazida pelo CAFÉ permitiu maior intensidade 
de viagens de nossa gente a Europa; os nossos diplomatas do Mi- 
nistério das Relações Exteriores voltavam a ocupar seus postos nas 
capitais européias. Paris voltava a ser a capital artistica e intelectual 
do mundo e toda esta renovação do ambiente cultural europeu já 
era sentida, aqui. 
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Aos poucos, ssim, os nossos modernistas passavam a reunir-se. 
IZ quando surge a figura de uma grande dama paulista, Dona Olivia 
Guedes Penteado, que passa a reunir, as terças-feiras a noite, em 
sua mansão na rua Conselheiro Nébias, esquina da rua Duque de 
Caxias (a antiga rua Duque de Caxias, antes de ser alargada, dando 
lugar a atual Avenida Duque de Caxias.. .) passa a reunir, como 
iamos dizendo, os nossos jovens revolucionários modernistas. O sa- 
lão de Dona Olfvia Guedes Penteado foi, verdadeiramente, o caldei- 
rão em que ferveu e explodiu o Modernismo, em São Paulo e no 
Brasil. 

Era o tempo "dos salões", assim chamados os locais residem 
ciais, cedidos por figuras importantes da sociedade, para tertúlias 
literárias. Além do "salão" de Dona Olívia Guedes Penteado, havia 
também o "salão" de Tarsila do Amaral, em sua residência da Ala- 
meda Barão de Piracicaba. Outro "salão", que se tornou famoso, foi 
o do depois Embaixador Freitas Valle, na sua não menos famosa 
"Vila Kirial", na rua Domingos de Morais, na Vila Mariana, onde 
se reuniam intelectuais de tendência conservadora. 

Forçoso é salientar que o Modernismo, em nosso país, nos veio 
primeiramente por intermédio da pintura. A primeira, primeiríssi- 
ma, pioneira mesmo, manifestação modernista em nosso pais foi a 
exposição de pintura realizada aqui em São Paulo, em 1913, e logo 
depois repetida em Campinas, com obras de Lasar Segall. 

Lasar Segall encontrava-se na Europa, mais precisamente na Ale- 
manha e, por intermédio de amigos, enviou para São Paulo uma 
coleção de telas expressionistas, que aqui foram expostas. Essas 
duas exposições de Lasar Segall não foram notadas. Passaram des- 
percebidas. 

A segunda exposição que aqui se realizou foi a de Anzta Malfatti, 
no ano de 1914, realizada no l w d a r  da Casa Mappin, na rua XV 
de Novembro, n? 26. Anita também passou despercebida. Com a 
eclosão da guerra na Europa - encontrava-se ela na Alemanha, es- 
tudando, desde 1912 - precisou voltar ao Brasil. Mas já em fevereiro 
de 1915 está ela nos Estados Unidos. Sua mãe, Dona Beti, com quem 
teve as primeiras lições de pintura e, evidentemente, de desenho, 
era americana. De volta dos Estados Unidos, em 1916, a obra que 
trazia decepcionou seus familiares, que não podiam compreender 
aquela arte - eram todos quadros expressionistas. Guardou todas 
as telas, até que Di Cavalcanti, Arnaldo Pinto Simões e outros jor. 
nalistas a descobrem e a convencem a expor. 

Essa exposição se realizou na rua Libero Badaró, n'! 111, em 
sala cedida pelo Conde de Lara. A inauguração se deu a 12 de de- 
zembro de 1917. Abro aqui um parêntese. Era Prefeito de São Paulo 
o Dr. Washington Luiz Pereira de Souza. Em 8 de março daquele 
mesmo ano de 1917 Washington Luiz instituía o brasão da Cidade 
de São Paulo - "Non Ducor Duco". Fecho o parêntese. Já no dia 
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20 de dezembro, ou sejam, oito dias depois, pela edição noturna do 
jornal "O Estado de São Paulo" aparecia Monteiro Lobato com seu 
artigo "A Propósito da Exposição Malfatti" em que, revelando des- 
conhecer a revolução estética que já de longos anos se processava 
na Europa e aferrado ao seu lusitanismo e aos princípios até então 
vigentes no campo das belas-artes, detratou Anita Malfatti, chegando 
a ponto de perguntar se aquela pintura não seria produto de para- 
nóia ou mistificação. Entre outras coisas, dizia Monteiro Lobato: 

"Há duas espécies de artistas. Uma, composta, dos que vêem 
normalmente as coisas e, em conseqüência, fazem arte pura. A outra 
espécie é formada pelos que vêem anormalmente a natureza e a 
interpretam a luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de 
escolas rebeldes, surgidas, cá e lá, como furúnculos de cultura exces- 
siva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos 
de decadência. São frutos de fim de estação, bichados ao nascedou- 
ro. Estrelas cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com 
a luz do escândalo e somem logo nas trevas do esquecimento. Em- 
bora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada 
mais velho do que uma arte anormal ou teratológica, que nasceu 
com a Paranóia e a Mistificação. De há muito a estudam os psiquia- 
tras em seus tratados." 

Foi o fogo ateado ao estopim. A atoarda que se levantou em 
São Paulo, decorrente desse artigo de Monteiro Lobato, foi enorme. 
Enquanto os velhos conservadores se punham ao lado de Monteiro 
Lobato, a juventude modernista toda, que começava a reunir-se, 
formou ao lado de Anita Malfatti. Oswald de Andrade foi o pri- 
meiro a romper o silêncio, com o artigo que assinou e publicou no 
"Jornal do Comércio" de 12 de janeiro de 1918, em que fazia elogios 
a artista e realçava a qualidade dos quadros expostos. Paradoxal- 
mente, Mário de Andrade só dois anos depois escreveria sobre Anita 
Malfatti. 

Anita sofreu muito com as diatribes de Monteiro Lobato, tendo 
mesmo duvidado da validade dos caminhos que havia antes segui- 
do. Recolheu-se. Ficou dois anos longe do pincel. Depois, voltou a 
tomar aulas com Pedro Alexandrino, o que representava a volta 
ao academismo. Muitos anos mais tarde, Lourival Gomes Machado, 
referindo-se a este episódio, disse que Anita Malfatti foi a "proto 
martir" da arte brasileira. Outros a compararam a Tiradentes. 

Mas essa ebulição toda muito contribuiu para que o Movimento 
Modernista, em São Paulo, começasse a tomar corpo. Além das 
reuniões em casa de Dona Olívia Guedes Penteado, Paulo da Silva 
Prado, com seu enorme prestígio de filho do Conselheiro Antonio 
Prado, também reunia aquele grupo de jovens intelectuais moder- 
nistas, em sua residência, em almoços, aos domingos. Em 1917 Ani- 
ta Malfatti é crucificada por Monteiro Lobato. Vejamos outros acon- 
tecimentos importantes, no campo da cultura, em 1917: 
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Em 1917 Guilherme de Almeida estréia na literatura brasileira 
com seu livro de poemas: "Nós". Em 1917 Menotti De1 Picchia surge 
com seu "Juca Mulato", em edição de 500 exemplares, impressos 
em Itapira, custeados por ele mesmo. Em 1917 Manoel Bandeira 
aparece na poesia com seu "Cinza das Horas". Em 28-8-91? estréia 
em nosso Teatro Municipal, com os Ballets Russes de Serguei Dia- 
guilev, o famoso bailarino Nijinski. Menos de trinta dias depois, ou 
seja, em 25-9-1917, apresenta-se em nosso Teatro Municipal o tenor, 
aliás famoso tenor, Enrico Caruso, cantando "Elisir d'Amore" de 
Donizetti. Em 1917 Mário de Andrade conclui o Curso de Piano no 
Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, obtendo o título 
de Professor. E em 1917 o mesmo Mário de Andrade lança seu pri- 
meiro livro de poesias "Há uma Gota de Sangue em Cada Poema". 

E, assim, caminhamos para 1922. 

Como era a cidade de São Paulo, em 1922, quando ocorreu a 
Semana de Arte Moderna? Em 1922 São Paulo era uma cidade pro- 
vinciana, calma, sem nenhuma agitação, sem nenhuma poluição. Ti- 
nha 600.000 habitantes. Quem, em vista panorâmica olhasse São 
Paulo, digamos de um prédio da rua Direita (o mais alto, além do 
térreo, tinha mais quatro pavimentos); os outros, mais altos, ti- 
nham apenas dois pavimentos além do térreo) mas, repetindo, quem 
de um prédio da rua Direita olhasse para os lados da Liberdade ou 
da Avenida Brigadeiro Luiz Antonio; ou quem das torres de São 
Bento olhasse para os lados do Brás, ou Bom Retiro, ou Luz; ou 
quem do alto da torre de S. Ifigênia olhasse para os Campos Elíseos 
ou Consolação, veria uma cidade extensa, de cassas térreas ou ape- 
nas sobradinhos. Vejam bem: Só em 1923 é que começam a escavar- 
se os alicerces do futuro Edificio Martinelli, que ficaria pronto en- 
tre 1929/1930. Só em 1925 o engenheiro Christiano Stockler das 
Neves (mais tarde Prefeito de São Paulo( construía o primeiro ar- 
ranha-céu de São Paulo, o Edifício Sampaio Moreira, de 14 andares, 
até hoje existente na rua Líbero Badaró. Em 1922 circulavam os 
bondes elétricos da Light, que foram inaugurados no dia 7 de maio 
de 1900, com a linha "Barra Funda" - uma linha extensa, para a 
cidade de então: vinha da Alameda Barão de Limeira até o Largo 
de São Bento. Eram os bondes chamados "abertos", de saudosa 
memória. E nesses bondes já começavam a aparecer, na parte in- 
terna, ao alto, aqueles anúncios de publicidade, alguns dos quais 
se tornaram famosos: "Larga-me, deixa-me gritar! Xarope São João!". 
O anúncio da Emulsão de Scott, com aquele homem trazendo as 
costas um grande bacalhau; o anúncio do Sabão Aristolino; o anún- 
cio do Elixir Dória, tranqüilizador das funções digestivas, aquele em 
que aparecia um cidadão muito vermelho, que acabava de engolir 
um boi; o anúncio do Regulador Gesteira; o anúncio do Regulador 
Xavier - o remédio de confiança da mulher! (naquele tempo as 
mulheres precisavam muito de reguladores; agora parece que não 
precisam mais. . . I  sem contar aquele anúncio que se tornou o mais 
famoso: "Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor 
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tem a seu lado; no entretanto acredite, quase morreu de bronquite, 
salvou-o o RUM CREOSOTADO!" 

Em 1922, o "Cine Bijou", na velha rua de São João (aquela 
estreita, antes de ser alargada para a atual Avenida São João) si- 
tuado pouco antes da Baixada do Acu (que era o hoje espaço fron- 
teiriço ao edifício dos Correios), tendo pela frente o prédio coberto 
de zinco do velho Politeama, o "Cine Bijou" - repetindo - apre- 
sentava suas sessões cinematográficas e a cada duas partes pre- 
cisava interromper a exibição, para molhar a tela, pelo receio de 
que se incendiasse; os projetores eram aqueles antigos, que fun- 
cionavam atrás da tela! 

Poucos automóveis em São Paulo, em 1922, todos importados: 
Ford - tipo T - o chamado Ford de bigode, Chevrolet, Fiat, Benz, 
Berliet, Marmon, Willis Knight etc. Como os automóveis eram muito 
poucos (ter automóvel, naquele tempo, era prova de status. . . não 
havia monóxido de carbono no ar; por isso, os jardins residenciais 
e públicos eram muito floridos! A titulo de curiosidade, segue ago- 
ra a relação dos primeiros automóveis licenciados em S&o Paulo: 

Chapa 1 - Conde Francisco Matarazzo 
" 2 - Dr. Walter Seng 
" 3 - Antonio Prado Junior 
" 4 - Persano Pacheco e Silva 

" 5 - Conde Prates 
" 6 - Cel. José Piedade 
" 7 - Light & Power 
" 8 - Antonio Souza Queiroz 
" 9 - Edgard de Souza 
" 10 - Conde Francisco Mataramo 

" 11 - Cav. De Vivo 
" 12 - Antonio Prado Junior 
" 13 - Ninguém! Superstição! mais tarde: Paiva Meira 
" 14 - Antonio Prado Junior 

" 15 - Dr. L. F. Baeta Neves 

" 16 - Major Molinaro 

Ainda não se ouvia RÁDIO em São Paulo, em 1922, isto é, as 
transmissões radiofônicas pelas ondas hertzianas. O Rádio foi inau- 
gurado, no Brasil, no dia 7 de setembro de 1922, quando se come- 
morou o primeiro centenário da Independência do Bracil, com a 
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transmissão do discurso do Presidente Epitácio Pessoa, inauguran- 
do, na parte da manhã, a Exposição Internacional do Centenário, 
realizada na hoje desaparecida Esplanada do Castelo, no Rio de 
Janeiro; na tarde desse mesmo dia, houve a transmissão radiofónica 
da ópera "O Guarani", de Carlos Gomes, do Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro. Foram essas as primeiras transmissões pelo rádio, 
havidas no Brasil. O Rádio, em São Paulo, só apareceu em 1925, com 
a inauguração da Rádio Educadora Paulista; a segunda estaçáo rá- 
dio-transmissora, em São Paulo, foi a Rádio Record, inaugurada em 
1928. 

No mais, em 1922, voltando ao nosso tema, especialmente nos 
bairros de Campos Elíseos e Vila Buarque, as casas se apresenta 
vam com jardins floridos de primaveras, hortênsias, bicos-de-papa 
gaio, madressilvas e damas-da-noite; quintais enormes, plenos de 
plantas frutíferas, cuja calma era quebrada pelo canto dos galos. 
Quem retratou bem uma rua de São Paulo, nos idos de 1922, foi 
Guilherme de Almeida, quando compós a sua.. . 

RUA DAS RIMAS 

Guilherme de Almeida 

A rua que eu imagino, desde menino, 
Para o meu destino pequenino, 
E uma rua de poeta, reta, quieta, discreta, 
Direita, estreita, bem feita, perfeita, 
Com pregões matinais de jornais, 
Aventais nos portais, 
Animais e varais nos quintais. 

E acácias paralelas, todas elas belas, 
Singelas, amarelas, 
Doiradas, descabeladas, 
Debruçadas como namoradas 
Sobre as calçadas. 

E um passo, de espaço a espaço, 
No mormaço de aço, baço e lasso; 
E algum piano provinciano, 
Quotidiano, desumano, 
Mas brando e brando, 
Soltando, de vez em quando, 
Na luz rala de opala de uma sala, 
Uma escala clara que embala. 

E no de uma tarde que arde, 
O alarde das crianças do arrabalde. 
E de noite, no ócio capadócio, 
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Junto aos lampiões espiões, 
Os bordões dos violões. 
E a serenata, ao lugar de prata 
(Oh! mulata ingrata que me mata. . . ) 
E, depois, o denso, o intenso, 
O imenso silêncio. . . 

A rua que eu imagino, desde menino, 
Para o meu destino pequenino, 
É uma rua qualquer, 
Onde desfolha um mal-me-quer, 
Uma mulher que bem me quer. 
Uma rua, como todas as ruas, 
Com suas duas calçadas nuas, 
Correndo paralelamente, 
Como a sorte diferente, 
De toda a gente, para a frente, 

Para o infinito. 
Uma rua que tem escrito, 
Um nome bonito, bendito, 
Que sempre repito, 
E que rima com mocidade. 
Liberdade, tranqüilidade: 
RUA DA FELICIDADE! 

Alguns dos fatos importantes ocorridos no ano de 1922: O vôo 
transoceânico dos aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral, feito notável esse que levou Portugal a dizer ao mundo: "Por 
mares e por ares nunca dantes navegados!" Outro fato que des- 
pertou a atenção de toda a humanidade! Em 6 de novembro de 
1922, Howard Carter, escavando no Vale dos Reis, no Egito, des- 
cobre a porta de ingresso ao túmulo de Tutancamon; telegrafa ime. 
diatamente a Lord Carnarvon, que se encontrava em Londres, pe- 
dindo que viesse com urgência, pois havia descoberto o ingresso 
a um túmulo que lhe parecia ser muito importante. Em 5-7-1922 
ocorre a revolta conhecida como "dos 18 do Forte de Copacabana", 
preliminar para a Revoluçáo de 1924 do General Izidoro Dias Lopes 
e para a Revoluçáo Constitucionalista, de 1932. Em 7-9-1922 celebra- 
se o Primeiro Centenário da Independência do Brasil. Em fevereiro 
de 1922 é realizada em São Paulo a S~mana  de Arte Moderna, objeto 
desta conferência. Em 1922 Martins Fontes aparece na literatura 
brasileira com seu livro de poemas "Marabá". E em 1922 Mário de 
Andrade publica sua "Paulicéia Desvairada". 

Em 1921, Victor Brecheret é descoberto por Oswald de Andrade 
esculpindo numa sala do então Palácio das Indústrias, cedida por 
Ramos de Azevedo. Ficou impressionado com as linhas absoluta- 
mente modernas das esculturas de Brecheret, que, por isso, foi ime- 
diatamente acolhido pelos líderes do Movimento Modernista. Entre 
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essas esculturas, havia uma Cabeça de Cristo (que daqui a pouco 
vamos projetar) cujas linhas fugiam a tudo quanto se concebia, até 
então, como figura do Divino Mestre: Rosto magro, afilado, olhar 
triste, olhos abaixados, com duas trancinhas, uma de cada lado. 
Quando Mário de Andrade viu esta escultura, ficou apaixonado, en. 
tusiasmado e não sossegou enquanto Brecheret não lhe emprestou 
a peça original, para tirar uma cópia em bronze. Mário de Andrade, 
a esse tempo, morava na rua Duque de Caxias (na velha rua, es- 
treita) esquina da rua Guaianases, a um quarteirão de distância 
da mansão de Dona Olívia Guedes Penteado. 

Certa noite, Mário de Andrade chega a sua casa, trazendo da 
fundição para onde havia levado o original, a peça de bronze, da 
cabeça de Cristo, embrulhada em jornais. E abrindo o pacote sobre 
a mesa da sala de jantar, exclama a seus familiares: - "Vejam que 
beleza!" Quando Dona Maria Luisa, a senhora sua mãe, Dona Lour- 
des, sua irmã, o Carlos de Moraes Andrade, seu irmão e outros viram 
Cristo feito daquela forma. . . com duas trancinhas. . . e ainda mais, 
embrulhado em papel de jornal.. . o que para eles era uma pro. 
fanaqão, foi aquele escândalo.. . houve um turumbamba de discus- 
sões na familia. Se seus familiares achavam, desde antes, que Má. 
rio de Andrade com aquela sua mania de modernismo, estava per. 
dendo o juízo, agora não tinham mais dúvida. . . Mário de Andrade, 
muito nervoso, retirou-se do ambiente, subiu as escadas, foi para 
seu quarto, no andar superior, abriu a janela, que dava para a rua 
Duque de Caxias (era já noite fechada) encostou-se ao batente da 
janela, observando a rua fracamente iluminada, foi se acalmando.. . 
e nesse instante brotam em seu espírito os primeiros versos da 
"Paulicéia Oesvairada": 

São Paulo! Comoção de minha vida.. . 
Os seus amores são florais feitas de original 
Arlequinal! Trajes de losangos. . . cinza de ouro. . . 
Luz e Bruma. . . Forno e inverno morno. . . 
Elegâncias sutis sem escândalos, sem ciúmes. . . 
Perfumes de Paris. . . Aris! 
Bofetadas líricas no Trianon. . . Algodoal! 
Sáo Paulo! Comoção de minha vida.. . 
Galicismo a berrar nos desertos da América! 

versos estes que figuram como "Prefácio Interessantissimo" da "Pau- 
licéia Desvairada" - o primeiro livro de versos modernos da His- 
tória da Literatura Brasileira. Convenhamos que, se até hoje, estes 
versos nos parecem um tanto ousados, façam os senhores idéia quan- 
do foram publicados, em 1922! 

A quem cabe a paternidade da idéia de se organizar a Semana 
de Arte Moderna, em 1922? Esse ponto ficou obscuro durante muito 
tempo. Hoje, parece náo haver mais dúvida. A idéia partiu de Dona 
Maria Lebrun da Silva Prado, conhecida na intimidade familiar por 
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".Marinette", esposa de Paulo da Silva Prado, uma senhora francesa, 
muito culta, que sugeriu: "Por que vo&s não organizam, tal qual a 
que se faz todos os anos em Deauville, na França, uma semana de 
recitais de música, canto, poesias, exposições de pintura, concertos, 
palestras literárias etc.?" Este episódio foi muito bem contado por 
Paulo Mendes de Almeida, em seu livro "De Anita ao Museu". Pre- 
sente, nesse momento, Di Cavacanti, este explodiu: "13 isso mes. 
mo! Vamos fazer uma semana de loucuras!" Mais tarde, referin- 
rlo.se a este episódio, Di Cavalcanti esclareceu: "Eu sugeri ao Paulo 
rraao a nossa Semana, que seria uma semana de escândalos lite- 
rários, artísticos e de meter os estribos na barriga da burguesiazinha 
paulistana." Paulo Prado, dado seu grande prestígio de filho do Con- 
selheiro Antonio Prado, conseguiu da Prefeitura do Município de 
Sáo Paulo o aluguel do Teatro Municipal para as noites de 13, 15 
e 17 de fevereiro de 1922, por 847$000 - oitocentos e quarenta e 
sete mil réis -. E curioso é que, depois que a Semana de Arte Mo- 
derna se firmou como a pedra fundamental do Modernismo Bra- 
sileiro, como um verdadeiro divisor de águas (antes e depois da Se- 
mana de 22) ferozes adversários do Movimento Modernista (como 
é o caso de René Thiolier e o famoso incidente do recibo de 847$000 
de aluguel do Teatro Municipal) pretenderam intitular-se "o pai da 
criança"! 

Mas, em que consistiu a Semana de Arte Moderna, de 1922? Fo- 
ram três noitadas Iítero-musicais. realizadas, como dissemos, nas 
datas de 13, 15 e 17 de fevereiro. Na primeira noite, ouviu-se a con- 
ferência de Graça Aranha - "A Emoção Estética da Arte Moderna", 
ilustrada ao piano com trechos musicais pelo maestro Ernani Braga. 
Graça Aranha, dipjomata, trazia do Velho Mundo todas as idéias 
que por lá perlustravam os meios intelectuais. Nessa primeira noite, 
ouviram-se ainda poesias de Guilherme de Almeida, Ronald de Car- 
valho; também se ouviu a I1 Sonata para violoncelo e piano, de 
Villa-Lobos, executada por Alfredo Gomes e Lucila Villa-Lobos. Em 
exposição, esculturas de Victor Brecheret (que se encontrava au- 
sente, na Europa), pinturas de Di Cavalcanti, Vicente do Rego Mon- 
teiro, John Graz, Anita Malfatti, Lasar Segall, Eliseu Visconti, An- 
tonio Gomide e outros. 

Pelo noticiário da época, esta primeira noite decorreu calma. 
No segundo festival - dia 15 - Guiomar Novaes foi delirantemente 
aplaudida quando executou um número de Blanchet, um de Villa- 
Lobos e dois de Debussy. Renato de Almeida recitou poesias. Houve 
também a conferência de Menotti De1 Picchia, proferida no palco e 
a de Mário de Andrade, nas escadarias do teatro, as quais provoca- 
ram violentas vaias. Entre os que faziam assuada, muitos estudan- 
tes da Faculdade de Direito do Largo de S. Francisco. Disse depois, 
Mário de Andrade, comentando esta sua conferência na escadaria, 
que Paulo Prado, a poucos metros de distância, dizia alguma coisa 
que ele não conseguia entender, tal o barulho. Novos números mu- 
sicais executados por Nascimento Filho (canto) e Lucila Villa-Lo- 
bos (piano), que não puderam ser concluídos devido às vaias que 
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estrugiam. Foi quando Nascimento Filho parou de cantar, para cha- 
mar ao palco um dos que apupavam, para brigar. 

Na terceira noite, Villa-Lobos praticamente tomou conta do pro. 
grama. Durante a execução de seu Quarteto Simbólico - (Impres- 
sões de Vida Mundana), um gaiato, num momento de silêncio, sol- 
tou um afinado canto-de-galo que ecoou por todo o teatro, com 
grandes gargalhadas da platéia, conforme o próprio Villa-Lobos afir- 
mou mais tarde. Os nossos jovens revolucionários modernistas es- 
tavam, assim, sem o saber, fazendo história. 

Na verdade, os efeitos da Semana de Arte s moderna não se fi. 
zeram sentir de imediato, tanto assim que os revolucionários mo- 
dernistas não sabiam, nem podiam avaliar o que estavam fazendo. 
Ninguém pode negar que a revolução modernista de fevereiro de 
1922 abriu novos caminhos pelos horizontes do nosso país. Foi ela 
que traçou a abertura da maravilhosa saga literária do Nordeste, 
que se abriu com José Américo de Almeida publicando, em 1928, 
"A Bagaceira", a que se seguiu "O Quinze" de Raquel de Queiroz, 
em 1930, duas obras pequenas mas de grande densidade socioló- 
gica! Era o "Social" pelo qual os modernistas tanto se bateram em 
1922. E em 1932 desponta uma Estrela da Manhã chamada José Lins 
do Rego, que estréia com "Menino de Engenho", a que se seguiram 
outros doze romances importantíssimos! Também em 1932 aparece 
no horizonte brasileiro o fenômeno Jorge Amado com seu livro de 
estréia "País do Carnaval". Em 1933 é a vez de Amando Fontes, 
com "Os Corumbas"; também em 1933 (ano fértil!) um planeta 
Saturno da literatura brasileira chamado Graciliano Ramos começa 
a brilhar com seu primeiro romance "Caetés". Tudo isto, sem falar 
num planeta Júpiter que iluminou o céu brasileiro e que se chama 
Manoel Bandeira. Ainda em 1933 explode uma Super-Nova: Gilberto 
Freyre lançando "Casa Grande e Senzala". 

Em Minas Gerais - Itabira - um mineiro tímido, retraído, in- 
trospectivo, verseja silenciosamente: Carlos Drummond de Andrade. 
Por sua correspondência com Mário de Andrade verifica-se que tam- 
bém ele é produto da Semana de 22! No Rio Grande do Sul começa 
a aparecer outro astro das nossas letras: Érico Veríssirno. Na 
poesia, sai do anonimato Mário Quintana. Mais tarde, na arquite- 
tura, Oscar Niemeyer projeta o nome de nosso país em todo o mun- 
do. Em 1946, com o livro de contos "Sagarana" risca o céu brasi- 
leiro um Cometa Halley: Guimarães Rosa! Todo este cenário que 
acabamos de pintar se abriu com a Semana de Arte Moderna, de 
1922, em São Paulo. 

Nessa época - 1922 - paralelamente aquele grupo elitista que 
se reunia as terças-feiras a noite na mansão de Dona Olívia Guedes 
Penteado e, aos domingos, na residência de Paulo Prado, para o al- 
moço que este oferecia, outro grupo de artistas pintores se reunia 
no Palacete Santa Helena, na Praça da Sé - um grande e belo edi- 
fício, ao lado da Catedral, demolido por ocasião da abertura da 
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Praça da Sé e junção com a Praça Clóvis Bevilacqua - onde vários 
deles residiam. Eram: Francisco Rebolo Gonsales, Fúlvio Pennacchi, 
Alfredo Volpi, Mario Zanini, Clóvis Graciano, Aldo Bonadei, Manoel 
Martins e outros. Eram artistas proletários, digamos assim, porque 
precisavam lutar pela própria subsistência. O Volpi, a esse tempo, 
pintava paredes para poder viver. Mas, aos domingos, saíam eles 
pelos arredores de São Paulo (procuravam muito as margens do 
Tietê, no Canindé) para pintar. Não tinham eles intenções revolu- 
cionárias em relação ao Modernismo. Eram pintores acadêmicos. 
Esse grupo ficou, depois, conhecido como o "Grupo Santa Helena". 
Também eles estavam fazendo história sem o saber. Por esse tempo, 
ou seja, nas décadas de 20 e 30, viviam eles isolados, aprimorando 
sua arte; projetaram-se, todavia, de tal forma, que, no fim da dé- 
cada de 30, foram procurados por Mário de Andrade, que os atraiu 
para, com aquele grupo de artistas e intelectuais participantes da 
Semana de 22, formar um só grupo. 

Resta dizer ainda algo sobre os movimentos corporativos dos 
artistas, como a Sociedade Paulista de Belas Artes, fundada em 
1921 pelo Prof. Alexandre Albuquerque, sociedade essa que, mais 
tarde, veio a transformar-se no Sindicato de Artistas Plásticos, cujo 
papel no desenvolvimento do modernismo, nas artes plásticas, foi 
muito importante, pois, durante 12 ou 13 anos, promoveu anual- 
mente o seu Salão, com grande êxito. Deveria falar ainda sobre o 
Salão de Maio, realizado nos anos 1937 a 1939; no Conselho de 
Orientação Artística, criado em 1932; deveria falar sobre a oficiali- 
zaçáo, em 1933, do Salão Paulista de Belas Artes, conseguida pelo 
Prof. Alexandre Albuquerque, que era engenheiro; mais tarde surge 
o Salão Paulista de Arte Moderna, que se desenvolve paralelamente 
ao Salão Paulista de Belas Artes, durante longos anos. Deveria ainda 
falar sobre a Revista Klaxon, que foi o órgão oficial dos jovens 
modernistas e ainda sobre o Museu de Arte Moderna, fundado em 
1947. Mas isto seria prolongar demais esta exposição oral. 

Mais tarde, o Movimento Modernista se cindiu em diversos sub- 
grupos: Em torno de Graça Aranha ficaram Ronald de Carvalho, 
Guilherme de Almeida, Felipe de Oliveira, Renato de Almeida, Villa- 
Lobos e outros. Outro grupo manteve-se fiel a Mário de Andrade 
- eram os Desvairistas, de Paulicéia Desvairada - e estes eram 
RuSens Borba de Moraes, Couto de Barros, Antonio Alcântara Ma- 
chado, Sérgio Milliet, com a solidariedade, no Rio, de Sérgio Buar. 
que de Holanda, Rodrigo Me10 Franco de Andrade, Américo Facó e 
Outros. Outro grupo em que se subdividiu o Modernismo, ou seja, 
Os primitivos de São Paulo, com a poesia pau-brasil e a Revista 
de Antropofagia, reunindo Raul Bopp, Oswald de Andrade e outros. 
Ainda os Nacionalistas, do chamado movimento verde-amarelo, que 
caminhou para a Anta, com seu nacionalismo literário e político, 
tendo como líderes Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, Menotti de1 
Picchia, Candido Mota Filho. E ainda o Espiritualista, do Rio, que 
fundaram a Revista "Festa", com Tasso da Silveira, Nestor Vitor, 
Cecília Meireles, Murilo Araujo e outros. 
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Transbordando do plano literário, algumas dessas correntes de, 
saguaram no estuário da participação política: No Comunismo, no 
Fascismo.. . mas isto é já outro assunto. Em Minas Gerais, em 
torno de Carlos Drummond de Andrade, integrando o grupo belo- 
rizontino, formaram João Alphonsus, Ernilio Moura, Martins de 
Almeida, Pedro Nava, Abgar Renault. O grupo principal, todavia, foi, 
incontestavelmente, o de Mário de Andrade, que centralizava as 
simpatias dos núcleos estaduais e exercia uma espécie de pontifica- 
do literário, de Norte a Sul do País, através da ativa influência epis. 
tolar do Mestre, que foi, sem dúvida, a figura mais importante e 
contagiante do Movimento Modernista. E foi também o Grupo de 
Mário de Andrade que agüentou a pancadaria, as descomposturas, 
os insultos, as perfídias, as calúnas . . . 

BIBLIOGRAFIA: 

Mário d a  S i l m  B n t o  - 'H i s tó r i a  do Jlodemismo Brasileiro' 

Paulo Mendes de  A i m e i h  - "De Anita  ao bruseu" 

Araey Amaral - "Artes Piasticas na Semana de 2 2  

Paulo m a r t e  - "Mário de  Andrade pa r  ele iiiesniu'' 
XBrio de  Andrade - Obras  completas - Vol. Aspectos d a  u t e r a t u r a  Brasileira 

Nlcoiau Tumu. - Conferencia sobre o Radio Brasileiro. 

Jornal  "O Estado de  São Pauia"  - grande caleçàa de  recortes. 

Ao final, pelo conferencista. Ioiam projetados os seguintes dispositivos, de sua 
co le~ao  particular: 

A 1 1  Don,a Oiiria Gueder Penteado. iiuma foto de 1922. 

A.2) Anita Malfatti, liurna foto de  1922. 

A.3) Anita Mslfatti. em ou t ra  foto dC 1922. 

A.4) Taruila do Arnural, em seu salão. d a  Alameda Barão de  P i m i c a b a ,  em princlpios 
de  1930. 

A.51 Um dos (iltimos retratos  de  Mário d e  ~ n d r i i d e .  pouco antes de  seu ialeeinieiita. 
acorrido em 24-2-1945 Fo to  da. eoleCão de  Oiimyio de  Souza Andrade. 

A.6) Vietor Breehei'ct e s u i s  pedras - Foto d a  eolcção de  A u r ~ l i a n o  Leite. 

ANITA MALF'ATI'I (1896 - 1964) 

A í )  A BOBA (19171 6ieo sobre tela de 61 x 50.6 - Colnção do  &Iweu d e  Arte  Coatem- 
poi'&neu. E s t a  te la  foi re t i rada d a  Exposigão de  1917. na última hora. porque a 
própria Anita achava que iria chocar demais a opinião pública. 

A.8) O HOMEM AD1.4RELO (1916) óleo sobre te la  de  7Cs61 ,5  - Acervo d e  W i o  de  
Aiidrade. hoje de  propriedade do Instituto de  Estudos Brasileiros, d a  USP. 

A.9) ESTUDANTE RVSSA (1916) óleo s0bi.s tela d e  7 6 ~ 6 1 . 5  - Acervo de  MBrio de 
Aiidrade, idem. 

A.10) O JAPONBS (1916) óleo sobre te la  de G l x  51 - Aeen,o de  MAtio d e  Andrade, idem. 

A.11) UMA ESTUDANTE (1915/16) óleo sobre te la  de  76.5 x 60.5 - ColeCão do Museu de 
Arte de  São Paulo. 

A.12) MULHER D E  CABELOS VERDES (1Y15116) Óleo sobre t e h  de 61 x 51 - Coleção 
d e  Ernest  Wolf. 

A.13) GEORGIXA (1914) óleo sobre t e l a  de  97,8x73,2 - Cole~ãm de  G e o o i n a  Malfatti. 

A.14) TROPICAL (1916) Óleo sobre te la  de 77 x 102 - C o l e ~ ã o  d a  Pinacoteca do Estado 
de São Paulo. 
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A.16) O FAROL 11915) 6leo sobre tela de 51x51 - Colesão de  Gilberto Chateaubriand 
Bandeira de Mello. 

A.16) A VENTANIA (1915) 6leo sobre tela de  51x61 - Coleçao do Palacio do Governo 
do Estado de São Psulo. 

EMILIANO DI CAVALCANTI 
Di era um espirito alegre, gathafeiro. bo&mio. Certa vez. numa conversa. disse 

ele: "Dwemos beber e freqlientar bares, poque  nunca vi uma minade sineem 
nascer numa leitetia" 

Em outra oportunidade. tendo-lhe aiguem perguntsdo: "Por que pintar mula- 
tas?" ao que ele respondeu: 

- "Porque mulata 4 Brasil. Gosta de dancar, gosts de música. Imaglno a mulata 
sempre deitada, como imagino o Brasil sempre deitado. As rezes ela est6 deitada 
em cama Pobre e o Brasil em berso esplendido. O Brasil 6 um pais essencial. 
mente feminino." 

De Di: 

FESTA (1954) - ColesHo da S r a  Anita Marques da Costa 

PETR6POIJS l19W) - Coleção do Sr. Stanislaw Szanieclri. 

NULATA EM RUA VERMEL-HA (19MI) - Coieçao da Sr. Antonio Sal-do. 

CARNAVAL (1965) - Coleção do Sr. &ra.nuel Tepeman. 

PRIMAVERA (1965) - ColeçBo d a  S r e  H w d k  Lee. 
MULATA E VASO DE FIiORES - Colesao da Sra. Gilda e do Sr. Fuad NahfUz 

NULHEREX.3, FLORES E ARARA (1966) - ColeçHo do Sr. Ludwlg Gleigh. 

PAQUFPB l l W >  - ColesHD do Banco Safra. 
NARIA DE BRANCO - Retrato de Maria Montini (seu modelo prefeddo) - Coleção 
do Sr. Stanislaw Szanieclti. 

CIXCO MWAS DE GuARATINGU~A (1920/22) - CaleçHo do MASP. 
Di Cavaleanti nunca escondeu a influencia que ele recebeu de Pioasso. Estas "Cinco 
Mosas de Guaratinguew foram fortemente influenciadas Pelas 

"LES D ~ O I S E ~  D'AYIGNON". de PabIo picasse. tela sobre s. q w l  se eonuen- 
eionou colocar o nascimento do CUBISMO. 

VICTOR BRECHERET (1894 - 1955) 

A.28) ADOLESCENTE (1929) Mármore - Coleção da Famiiia Breheret. 
A.29) BARTIRA 11954) Gesso patinado - Coles% da Familia Breeheret. 

A.30) DANÇARiNA (1925) - Ooleção do Sr. Leon Feffer 
A.31) FIGURA FEMININA AJOELHADA (1929) Arenito - Colesao da Sra. Fanny Feffer. 

A.32) YENDEWRA DE FRUTAS (1941) Bronze - Colesão d-a Famllia Breeheret. 

A.33) CABWA DE CRISTO (1920) de 3 3 . 5 ~  13.5 x 23.5 - Acervo de de Andrade. 

hoje propriedade do Instituto de Estudos Brasileiros. da USP. 

U S A R  SEGALL 

8.34) RETRATO DE =RIO DE ASDRADE - Acervo de Mario de Andrade, hoje PFo- 
miedade do I.E.B.. da USP. 

A.35) ESTRADA DB FERRO CENTRAL DO BRASIL 11924) 61eo sobre tela - Acervo do 
Museu de Arte Contemporãnea 

A.36) hL4MOEIRO (1925) 61eo sobre tela -  cervo de m t i o  de Andrade, hoje proptie- 
dade do I.E.B., da USP. 
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VICENTE DO REGO MONTEIRO 

A.37) DEPOSIÇAO 6Leo sobre te la  d e  1 . 1 0 ~  1.34 - Acervo do Museu d e  Arte Contunpo- 
fine& 

BRUNO GIORGI 

A.38) TENSA0 E CHAMA - MAPInorea. 

A391 METEORO - MBrmore. 

A.40) CATAVEKTO - Mamore .  

A.41) IKTEGRACÃO - Bronze polido. 

A.42) TENSAO - M a m o r e  (no jardim d a  finde& Armando d e  AIvares Penteado). 

A.43) MULHER DEITADA - Metal - (idem). 

A.44) ALVORECER - Latão - lidem). 

CANDIDO PORTINARI 

A.45) O LAVRADOR D E  C-. 
A.46 a A.52) 7 fotos do Painel "TIRADENTW d e  16mx2.50m - hoje propriedade do 

Governo do Fetada d e  Sao Paulo. E s u  exposto no salao tórreo do Palacio Bandei- 
rante. Portinari a pintou por encomenda do Col6gio d e  Cataguases. Foi adquirido 
por Luiz Arrobas Martins, quando Secreur io  d a  Casa Civil do Governador Pau lo  
Egidio Martins. por Cr$ 4.Cüü.OW.00. 

OSCAR NIEMFYER 

A.63) SEDE DA EDITORA MONDADORI - Milão, Italia. 

A.54) CNIVEFSIDADE CONSTANTWI - Argelia - Um dos edificios. 

A.55) CEXTRO CfVICO - Argelia. 

A.56) MESQUITA - Argeiia  

A.51) CENTRO MUSICAL - Rio d e  Janeiro. 
A.58) TOUR D E  LA DEPENSE - Paris .  

A.59) EDIFICIO DO BANCO SAFRA - Rio de  Janeiro. 
~m São Paulo N i e r n e ~ e r  tem o projeto do Edilieio COPAN, que todos n6s conhe- 
cemos. Em Brasilia, aquela sórie maravilhosa d e  projetos, q u e  o tomaram conhecido 
no mundo inteiro. 



O MASSACRE DA VENDA GRANDE * 

Celso de Mello Pupo 

Designado pelo Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo dr. Lycurgo de Castro Santos Filho, aqui estou no dia do 
sesquicentenário do combate de Venda Grande, para a missão que re- 
cebi, não com as credenciais de oradores que me antecederam nestas 
comemorações, pois nos meus quase noventa e três anos de idade, não 
posso mais pretender forças para novas pesquisas como as  que já exe- 
cutei e que me foram necessárias para a redação de livros que publi- 
quei, um deles, o primeiro, dando a Campinas sua história urbana se- 
quente, desde a pré-história até o fmal do século passado, e um outro, 
nos mesmos moldes, da história rural, enquanto valorosos historiadores 
de nossa cidade não passaram da história fragmentada, jornalística, 
valiosa mas sem a abrangência de um período maior, vasto e mar- 
cante. 

Falo-vos, como o nonagenário que ainda pode relembrar fatos iso- 
lados que reunem a história e a tradição decoradora de que dispu- 
nham os moços do meu tempo, dos velhos tempos mais remotos, tão 
preciosos para a mocidade ainda ávida dos conhecimentos. 

Estarnos no dia exato do combate que foi o batismo sangrento 
entre irmãos brasileiros, até aqui evitado como se as  tropas, de lado 
a lado, não quizessem combater manchando de rubro o solo pátrio. 

Campinas, que marcou desde o seu primeiro morador Francisco 
Barreto Leme, aqui estabelecido em 1741, e então seguido por outros 
moradores atraídos pelas terras exuberantes da região, teve rápido 
desenvolvimento, vivendo de modestos sitiantes, os próprios trabalha- 
dores com suas famílias e alguns mais abonados com colaboração de 
poucos escravos, que abasteciam seus lares, produzindo para o próprio 
sustento. As terras eram tomadas por posse, o que o próprio governo 
português permitia e acoroçoava para povoar sua colônia, até a última 
década do setecentismo, quando irmãos do nosso primeiro vigário, Frei 
Antonio de Pádua Teixeira, o primeiro entusiasta e propagador da 
excelência de terras de Campinas, haviam vindo de Baependi com seus 
pais e irmãos abastados todos; filha, genro e netos de minerador de 
ouro. 

8 ConfeFêneia pronunciada na Academia Campinenrie de htr-23 em 7-61992. no Sesquicen- 
t M B r i o  d o  Combate da Venda Grande. 
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Fundaram, com o ituano Antonio Ferraz de Campos, na década 
de 1790, os três primeiros engenhos de açúcar de Campinas, seguidos, 
já no século seguinte, por outros abastados que passaram a  multiplica^ 
seus haveres com a nova atividade. 

Aos 16 de novembro de 1797, baixou o Capitão General de São 
Paulo, a portaria que elevou o distrito, ou frequesia de Campinas, à 
vila de São Carlos, vindo à nossa vila o ouvidor geral dr. Caetano Luís 
de Barros Monteiro, para promover a ereção da vila com o levanta- 
mento do pelourinho, a demarcação do mcio, a fixação de limites ou 
têrmo do novo município, a presidir a primeira eleição de juizes e 
vereadores, "com outorga de sua plena autonomia. presentes - clero, 
nobreza e povo", fez-se a ereção, levantou-se o pelourinho e demar- 
cou-se o paço em 14 de dezembro. 

Ao alvorecer do seculo vinte, em sua primeira década, quando meu 
pai, campineira nato, pelos seus antepassados em Campinas desde o 
ano da fundação do povoado em 1774, mas que fora mandado para 
Santos a fazer carreira no comércio de café, ,eu, ainda no colo de 
minha mãe, vinha a esta cidade em visita a muitos parentes, fazen- 
deiros participes da produção cafeeira, então a maior riqueza da expor- 
tação do país. E já na fase do meu "jardim da infância", repetia 
habitualmente o passeio, visitando parentes e ouvindo curioso o relato 
de saudades dos mais velhos e beber-lhes as memórias como ignorante, 
mas, de futuro, apaixonado no assunto histórico. Então, contavam-me 
as grandezas de um passado brilhante, cujas datas eu as conheceria 
com o passar do tempo. 

Assim, ainda menino, ouvia de filhos de participantes da revolução 
de 1842, externando dolorosas impressões paternas das testemunhas do 
horrível massacre de prisioneiros feridos, que jaziam em leitos no 
hospital de sangue improvisado no sobrado desabitado do Engenho da 
Lagoa. 

Este sobrado se achava em inventário "mortis causa", pelo faleci- 
mento de seu ultimo proprietário, o Major Teodoro Ferraz Leite, duas 
vezes viúvo. Foi então aproveitado para sede da tropa revoltosa do 
Partido Liberal, na ocasião, sob a chefia de Antõnio Manuel Teixeira 
e Reginaldo Antonio de Morais Sales. 

Na capital do Estado, preparavama-se os liberais com astúcia e 
segurança, divididos em "grupos de invisíveis", elementos que rece- 
biam instrução apropriada e pelos quais se distribuíra armamento, 
clavinotes próprios de guerra. Estes grupos de invisíveis eram diri- 
gidos poi- chefes, como tais só conhecidos pelos seus subordinados. 
A ação deles seria pronta e inesperada, visando a deposição do pre- 
sidente Costa Carvalho e aclamação de Tobias de Aguiar para substi- 
tui-lo dominando toda a província. 

Viriam reforços de out-as Províncias, como de Mias Gerais e 
Paraná. Estes últimos, porém, logo debandaram por entendimentos 
com os conservadores e mediante a garantia de ser a Comarca de Curi- 
tiba e vasto território anexo, elevados a uma nova província desligada 
de S. Paulo. 
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Mas os projetos dos sublevados chegaram ao conh'cimento do 
presidente Costa Carvalho que, de pronto, apelou para o chefe do mi- 
nistério conservador tomando-se a providência de nomear, para paci- 
ficar São Paulo, o Barão de Caxias, glorioso e recente pacificador do 
Rio Grande do Sul, considerado um militar de capacidade invencível. 

Sem dispor de tropa suficiente, Caxias aplicou sua estratégia antes 
de sair do Rio de Janeiro, fazendo anunciar em São Paulo que dis- 
punha de abundante elemento militar; entretanto, viajando com falta 
de homens para a província paulista, onde guarneceu a margem direita 
do rio Pinheiros, aqui confirmou os boatos que enviara do Rio, convi- 
dando o comandante da força revolucionária da margem esquerda do 
mesmo rio, para depor as  armas, pois a ele náo comunicava o pode- 
roso número de soldados a seu comando, porque o inimigo não iria 
acreditar na informação. E o inimigo na margem esquerda do rio, 
deixou de atacar as  tropas governistas para evitar um derramamento 
inútil de sangue, crendo verdadeira a afirmativa de Caxias. 

Em Campinas, com a presidência da província ocupada pelo con- 
servador Costa Carvalho, elegeu-se nova Câmara, agora composta só 
de seus correligionários, obrigando os liberais revolucionários a se 
acantonarem fora da cidade, onde cresciam em número, buscando ele- 
mentos voluntários em vizinhas localidades ainda dominadas pelos 
liberais. 

Para a situação precária da cidade sem tropas, mandou Caxias 
um contingente sob o comando do Tenente-Coronel José Vicente de 
Amorim Bezerra, distinto e hábil oficial que chegou a Campinas no 
acaso do dia 6 de junho, e já no dia 7 pela manhã se dispôs ao ataque 
em duas frentes: pelo engenho do Chapadão, com cavalaria, para ludi- 
briar os revoltosos no vizinho engenho da Lagoa, e pelo sitio do pm- 
sidente da província, na estrada de Piracicaba, para um ataque da 
infantaria com armas modernas e de maior alcance, superior ao arma- 
mento de caça dos rebeldes. 

Chegando a sede do engenho Chapadão, a cavalaria tratou de vas- 
culhar toda a sede numa bem pensada medida de segurança. A sede 
já havia sido deixada pela familia do proprietário e ficara entregue a 
uma escrava de confiança conhecida pelos brancos como "Mamã Cae- 
tana", que recebeu a tropa com atenção e obséquios. 

Mamã Caetana era uma escrava de confiança e recebera a incum- 
bência d'e gerir a casa dos senhores do engenho. Bondosa, de trato 
delicado e tratada com estima, tornou-se governante excelente, indis- 
pensável, com uma intimidade e estima de segunda mãe. E ao ter 
aviso da chegada ao engenho de tropa do exército imperial, fez subir 
para o forro da casa o grupo grande de moços parentes e seus amigos, 
armados e municiados para os eventos de guerra. 

A tropa vasculhou tudo, toda a casa e interpelou a Mamá se havia 
alguém no forro, ao que ela respondeu afirmativamente, surpreen 
dendo os militares até o esclarecimento: "havia ratos e gambás", pro- 
vocando hilariadade e a indiferença dos militares que já confiavam 
naquela tão legal e atenciosa informante. 



118 REVISTA DO TNSTiTUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULG 
~ .. ~~ .~ 

E ela era uma escrava! 
A cavalaria imperial provocou, alí do engenho do Chapadão, os 

revolucionários do engenho da Lagoa, vizinhos para o lado do nas- 
cente, todos desprevenidos, pois ainda não sabiam da chegada do exér- 
cito imperial; a maior parte dos revoltosos se achava ausente, por 
terras vizinhas, pescando, caçando, à espera de reforço que viria de 
Piracicaba trazido por Morais Sales. 

Ao alarme, na iminência de um ataque, prepararam e acionaram 
sua pobre artilharia, dois canhõezinhos de projétil esférico, sem explo- 
sivos, que chegou a atingir e matar um cavalo. Mas a surpresa para 
os revoltosos estava no seguinte ataque pelo flanco, de fuzilaria com 
maior alcance que as armas de caça dos librais. 

Com defesa ineficiente, morte de uns e fugas de outros, conven- 
cidos de uma impossivel resistência, fácil foi o domínio do Tenente- 
Coronel Bezerra. 

A sede do engenho da Lagoa, inabitada pela morte do proprie- 
tário, achava-se em processo de inventário, mas inteira e luxuosamente 
mobiliada; foi saqueada e transformada em hospital d'e sangue, ser- 
vindo para acomodação dos feridos, enquanto os demais eram presos, 
especialmente os revoltosos oficiais reformados do Exército que, anoi- 
tecendo, eram levados para Campinas sob o comando de Amorim Be- 
zerra, deixando o engenho entregue à força paulista, os assalariados 
do Padre Ramalho. Estes covardemente e durante a noite, assassi- 
naram os feridos em seus leitos de hospital. E eles mesmos os sepul- 
taram em vala comum à frente do sobrado, procurando ocultar sua 
covardia. 

Mas não ficou nisto a sanha dos aventureiros assalariados: passa- 
ram a procurar revoltosos nos esconderijos próximos, assassinando um 
m,enino empregado da "Venda Grande", que lhes implorava que o 
deixassem viver, e, já próximo à cidade, um ferido que fugira, caído 
na calçada, sem forças e carente de socorro. 

O levante de 1842 havia sido preparado sabiamente na Capital 
da provincia: já existiam os blocos dos invisiveis, com seus respectivos 
chefes; para eles houve distribuição de clavinotes e munição, tudo em 
segredo para uma ação de surpresa na própria capital que poria a 
perder o governo do baiano José da Costa Carvalho, barão de Monte 
Alegre, e com o reforço de tropas da Comarca de Curitiba e de Cam- 
pinas sob o comando do oficial reformado de exército Capitão Fran- 
cisco Teixeira Nogueira; Mas o Tenente-coronel Bezerra permaneceu 
por dias em Campinas, que se livrou da tropa assalariada para chorar 
os assassinados, o que enlutou de tal forma a populaçáo, que familia- 
rizou os dois partidos politicos, unindo-os na ocultaçáo de revolucio- 
nários. 

Caxias vitorioso reuniu sua tropa, para a volta ao Rio de Janeiro, 
levando revoltasos que eram militares reformados, para julgamento na 
capital do Império. 

Os presos, no Rio de Janeiro, juntos em uma só prisão, jogavam 
baralho para passar o tempo, quando alertados de que uma comissão 
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estava para chegar trazendo o resultado do julgamento, prepararam-se 
para ouví-la. A sentença que foi lida, era integral sentença de morte, 
cuja leitura feita e, terminada, o Capitão Francisco Teixeira Nogueira 
tomou a palavra e disse ao detentor do baralho: estaria elo tão se- 
guro da bondade de Dom Pedro I1 que, habitualmente comutava a 
pena de morte? 

Entretanto, permanecia o mistério da autoria do massacre; qual 
a tropa autora desta barbaridade? 

Com defesa ineficiente, e com morte de uns e fugas de outros, 
convencidos de uma impossivel resistência, facil foi dominar os revo- 
lucionários. 

A sede do Engenho da Lagoa, inabitada, morto o proprietário, já 
então duas vezes viúvo, achava-se sob processo de inventário, mas 
inteira e luxuosamente mobiliada, foi transformada em hospital de 
sangue, como se disse anteriormente. 

Ao inaugurar-se o monumento comemorativo da efeméride de 
Venda Grande, eu fui o orador. Tudo foi promovido pelo Centro de 
Cièncias, Letras e Artes de Campinas, ao qual pertenço. Vi-me, então, 
em aperto, e como descendente de liberais revolucionários não iria 
condená-los. Não poderia julgar a autoria do massacre ainda conser- 
vado em segredo. 

Só me restava a descrição da antiga vida do engenho, de sua mon- 
tagem, de seu sobrado com móveis, objetos de uso e adorno, guarda- 
roupas, tudo encontrado em processo de inventário e referências ao 
casal proprietário do qual a esposa era, em sua época, considerada a 
mulher mais gorda e mais bonita de Campinas. Dos presentes ouvi as 
senhoras em suas críticas, que aplaudiram a beleza da proprietária 
avisando que não me perdoariam se eu a fizesse feia, esquecendo elas 
que eu escrevia história. 

Não poderia eu admitir que a autoria do massacre coubesse à 
tropa de Caxias. Mas porque o mistério? Porque o dr. Ricardo Daunt 
náo revelou? Porque Augusto Ernilio Zaluar, em sua obra "Peregri- 
nação Pela Província de São Paulo" (1860-1861), página 157, refe- 
rindo-se ao massacre disse: "As legendas desse dia funesto correm no 
entanto na boca do povo com toda a mágoa de uma tradição fraticida. 
Não serei eu quem levante a cortina que ainda envolve os mistérios 
dessa lamentável cena. Deixo a outros mais competentes historiar um 
fato que não deve no entanto ficar no esquecimento, pois terá dupla 
vantagem de servir de exemplo a uns e de remorso a outros"? 

Não podia eu admitir que a culpa coubesse a tropa de Caxias. 
Mas onde a prova? %tão tomei a resolução de esclarecer o mistério, 
o que foi fácil. 

A convicção religiosa, católica, era então absoluta, embora nem 
sempre bem cumprida. Mas os seus ministros, os padres, gozaram de 
uma especial consideração que chegava ao exagero de não serem criti- 
cados até em suas fraquezas, porque, naquilo de sagrado que eles reti- 
nha, sempre exigia respeito. A tropa fratricida era a tropa merce- 
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nária do Padre Ramalho, poderoso chefe político conservador, que 
errou não comparecendo a Campinas, onde seus mercenhrios comete- 
ram outros excessos. 

Mas, uma prova robusta foi encontrar o relato de que após o com- 
bate, já com a escuridão da noite, o Tenente-coronel José Vicente de 
Amorim Bezerra reuniu sua tropa e seus prisioneiros deixando Venda 
Grande, vindo passar a noite em Campinas. 

O choque provocado pelo extermínio da Venda Grande foi geral e 
desanimador para os liberais, que se sentiram vencidos procurando 
homiziar-se em locais diversos, dominados pelo Barão de Caxias que 
penetrou em cidades de poder liberal sem sofrer qualquer impecilho. 

O Visconde de Indaiatuba não se esqueceu dos seus companheiros 
assa:sinados em Venda Grande: tempos passados, voltou ao Engenho 
da Lagoa, abriu a cova do sepultamento, e recolheu seus ossos, levan- 
do-os para o cemitério de Campinas a fim de que permanecessem em 
cemitério bento, nos hábitos cristãos. 

* 

Em 1846, o Imperador Dom Dedro I1 visitava a Província; à Cam- 
pinas chegou na noite de 26 de fevereiro, permanecendo até a manhã 
do dia 30. Quando chegou, já trazia assinado e publicado em São 
Paulo, o decreto concedendo a Ordem da Rosa a Antônio Manuel Tei- 
xeira, o primeiro campinense a receber distinção honorifica, e ex-chefe 
da revolução de 1842. Depois que partiu, distinguiu com a Ordem de 
Cristo o juiz dr. Franciscu de Assis Pupo e o Alfenes Raimundo Alva- 
res dos Santos Prado Leme; e com a Ordem da Rosa, agraciou 
Querubim Uriel Ribeiro de Camargo e Castro, Joaquim Bonifácio do 
Amara1 (mais atrde Visconde de Indaiatuba) e o dr. Theodoro Lan- 
gaard, todos liberais. 
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REVOLUCÁO PAULISTA DE 1932 - OPERAÇÕES MILITARES 

Claudio Moreira Bentn * 

Foi com prazer que aceitamos convite do IEV que integramos 
em Resende e Itatiaia, para falarmos em 23 de maio de 1992, 6W 
Aniversário da Revolução de 32 em São Paulo, na cidade de Cni- 
zeiro e na Escola Estadual Osvaldo Cruz, sobre as operações mili- 
tares desta Revolução, com ênfase nas Operações do Vale do Paraíba 
e no papel estratégico do mesmo que, em última análise, foi o 
corredor entre a capital revolucionária-São Paulo e o Rio de Janei- 
ro, capital federal e objetivo militar paulista, o que por si só ca- 
racteriza a importância estratégica do Vale do Paraiba para onde a 
Revolução destinou seus mais fortes elementos, servindo as demais 
frentes como cobertura das operações no Vale do Paraiba, cujo cen- 
tro de gravidade se localizou em torno de Cruzeiro. Prazer por ter 
a oportunidade de conhecer Cruzeiro, de onde um tenente gover- 
nista levou a idéia do futebol para minha cidade natal, Canguçu-RS, 
onde fundou o primeiro time de futebol local, o Cruzeiro F.C., que 
até hoje existe e do qual fiz parte em 1952, vinte anos mais tarde 
a Revoluçáo. 

Canguçu é próximo de Piratini, a antiga capital farroupilha, e 
da qual foi desmembrado em 1857. Foi em Piratini, na sede da Es- 
tância do Cerro Alegre, que teve lugar o combate do Cerro Alegre, 
onde foi batido e aprisionado o Dr. Borges de Medeiros, que se 
levantara pela constitucionalizaçáo do Brasil e em favor dos pau- 
listas. Combate que povoou as fantasias de minha infância e para o 
que. embora pacifista, havia partido meu pai Conrado 7rnani Bento, 
e meu cunhado para juntar-se a Borges de Medeiros do qual seu 
pai fora auxiliar chegado, como chefe de Polícia do Rio Grande do 
Sul e seu Secretário. Mas o ncontro não ocorreu por ter acontecido 
antes o desfecho de Cerro Alegre, com o qual, em 20 de setembro 
de 1932 foi encerrado o ciclo revolucionário gaúcho, iniciado há exa- 
tamente 97 anos atrás, em 20 de setembro de 1835, início da Revo- 
lução Farroupilha liderada pelo Coronel Bento Gonçalves da Silva, 
com raízes em Guará. 

A Revolução de 32 na qual me criei ouvindo histórias de gdpão 
contadas por conterrâneos meus que dela participaram no Vale do 

3 &lembro do 1iiit;tuto Hist6r;co c Geogrãfiea Brasileira e do Instituto de Geografia e 
Hisi6ria Militar do Brasil. 



Paraíba integrando o 9 7  Regimento de Infantaria de Pelotas, do qual 
fez parte o Capitão Cicero Góes Monteiro, morto em combate na 
fronteira Rio-São Paulo, e irmão do general Pedro Aurélio Góes Mon- 
teiro. Personalidade que testemunhei quando aluno do Ginásio Gon- 
zaga, em Pelotas, a estreita rua que levou seu nome, ser promovida 
a major, a tenentecoronel e a coronel, sem que o povo tivesse cons- 
ciência das razões das homenagens póstumas ao herói governista. 
Recordo as estórias de galpão contadas pelos gaúchos que lutaram 
no Vale, como estas: havia uma importante posição governista que 
não podia ser perdida para os paulistas, e que perguntado por um 
oficial gaúcho a um mineiro que a comandava sobre qual era a sua 
situação em munição para resistir, teve como resposta - "munição? 
farta!", o que foi entendido pelo gaúcho como fartura e não em 
realidade como falta de munição, o que teria provocado a perda 
da posição. Ou a do recruta gaúcho medroso e bisonho, que ao 
participar da primeira patrulha as posições paulistas, a noite foi 
colhido por um bombardeio e tiroteio de surpresa, que fez com 
que todos colassem ao chão; ao ser perguntado como estava, pelo 
sargento-comandante, o recruta respondeu, após apalpar suas cal- 
ças molhadas e cheirar a mão, apavorado: "- Sargento, se sangue 
fede, eu estou ferido!" Outra que circulava, era a de certo recruta 
que foi destacado para dar sentinela a noite, num posto muito crí- 
tico, e ao qual foi ensinado que se notasse qualquer movimento 
suspeito em direção de seu posto, devia perguntar três vezes, antes 
de fazer fogo! "- Quem vem lá? Quem vem lá? Quem vem lá? "O 
recruta, ao perceber um movimento estranho perto de seu posto, 
apontou o fuzil na direção suspeita, e mais que depressa gritou ner- 
vosíssimo: - "Quem vem lá três vezes?" e logo em seguida atirou, 
alvoroçando todo o acampamento, o qual se acalmou ao ser encon- 
trado morto a bala um burro do Regimento que escapara da soga 
e pastava tranqüilo, próximo da sentinela. 

Por tudo isto é um prazer trazer ao IEV, em Cruzeiro, a minha 
visão profissional militar da Revolução de 32, como homem dedi- 
cado ao estudo da História Militar do Brasil, com vistas a tirar de 
sua análise crítica subsídios para o desenvolvimento da Doutrina 
Militar Terrestre do Brasil, com expressivos índices de nacionaliza- 
ção, com apoio na experiência colhida pelo povo brasileiro em quase 
cinco séculos de lutas internas e externas. E concluímos que tanto 
os revolucionários, como os governistas, enriquecem o patrimônio 
cultural militar brasileiro, com preciosas soluções logisticas, táticas 
e estratégicas, que deram aos problemas militares enfrentados, sem 
se falar em soluções técnicas nas quais os revolucionários foram 
pródigos. 

A Revolução de 1932 em São Paulo 

Ela teve início em 23 de maio de 1932, sendo interventor de 
São Paulo Pedro de Toledo, que viria a abraçar a Revolução. O 
estopim foi o confronto, nesse dia, na Praça da República, entre 
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membros da Legião Revolucionária Getulista fundada por Miguel 
Costa, e populares contrários ao movimento. 

Neste choque, onde foram usadas até armas de guerra, morre 
ram os jovens paulistas Miragaia, Martins, Dráusio e Camargo, que 
dariam origem a sigla MMDC, que congregou os conspiradores da 
Revoluçáo. 

O levante revolucionário teve lugar na noite de 9 de julho de 
1932, congregando tropas da Força Pública de São Paulo, algumas 
unidades do Exército e voluntários paulistas. Assumiu o comando 
da 2" Região Militar, em São Paulo, o coronel Euclides de Oliveira 
Figueiredo, na condição de Revolucionário. Mais tarde veio para o 
comando das Operações o general reformado do Exército, Bertoldo 
Klinger, chegado sem tropa. 

O general Klinger era filho de Rio Grande, RS. Fora colega de 
Getúlio Vargas na Escola Preparatória e Tática do Rio Pardo, RS. 
Cursara Artiiharia no Exército Alemão em 1910-12. Foi um dos idea. 
lizadores da revista "A Defesa Naciocal", em 1913. Esta exerceu 
grande influência cultural e doutrinária no Exército até 1922, data 
da vinda da Missão Militar Francesa para o nosso Exército. Klinger 
foi o maior representante da influência militar alemã no Exército até 
1922. Atingiu o posto de general em 1931, sendo logo a seguir re- 
formado. Fomos o único a evocar sua vida e sua obra em seu cen- 
tenário, na A Defesa Nacional, ne 711, de 1984. 

Euclides Figueiredo - carioca, cursou o CMRJ. Cursou Cavalaria 
no Exército Alemão, em 1910-12. Era veterano do Contestado. Che- 
fiou o Curso de Cavalaria da célebre Missão Indígena da Escola do 
Realengo. Participou da pacificação da Revolução de 23 no Rio Gran 
de do Sul. Foi contra a Revoluçáo de 1930. Comandou o atual Regi- 
mento de Dragóes de Brasília, cujos históricos uniformes foram 
adotados em seu comando. É pai do ex-Presidente João Figueiredo. 
Foi um dos treze idealizadores da revista "A Defesa Nacional" junto 
com Klinger. Assim, na condução militar da revolução, dispuseram 
os paulistas de dois excelentes e renomados profissionais militares. 
dos mais dedicados e wrodutivos aue o Exército diswunha. aue inre- 
graram o restritoe seieto grupo que passou a histgria comi o dos 
Jovens Turcos, constituído de tenentes que haviam estudado na 
Alemanha ou na Escola de Guerra em Porto Alegre e que revolu- 
cionaram a instrução e os costumes no Exército, atuando como 
instrutores e também como escritores através da histórica revista 
"A Defesa Nacional", até hoje atuando. Formados na doutrina mi. 
litar alemã, tiveram que conduzir tropas como a Força Pública de 
São Paulo, treinada desde 1909 por uma Missão Militar Francesa. 

Forças em presença na revoluçáo de 1932 

A Revolução de 1932 desenvolveu-se em várias frentes: a Frente 
Leste, ou do Vale do Paraíba; a Frente Sul ou Paranaense; a Frente 
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Mineira (menos o Vale do Paraiba); a Frente Leste, ou do Vale do 
Paraíba, a principal. 

Os Revolucionários - Na Frente do Vale do Paraíba. A s  tropas 
combateram entre as serras da Mantiqueira e do Mar, de Guaratin- 
guetá para o norte e até a fronteira São Paulo-Rio de Janeiro. Os 
revolucionários atuaram ao longo da ferrovia Rio-São Paulo e na 
antiga rodovia Rio-São Paulo, integrando a 2-10-Divisão de In- 
fantaria em Operações, sob o comando do coronel Euclides de Fi- 
gueiredo. Essa 21 DIO possulu cinco destacamentos atuando em 
eixos diferentes: 

a) Destacamento coronel Andrade. Este foi o principal e com- 
bateu ao longo da antiga rodovia Rio-São Paulo. 

b) Destacamento major Agnelo, que combateu ao longo da fer- 
rovia Rio-São Paulo. Estes dois destacamentos combateram na dire- 
ção do Rio de Janeiro, seu objetivo. 

c) Destacamento coronel Sampaio, com posto de Comando em 
Cruzeiro. Atuou cobrindo o flanco esquerdo do Destacamento Agnelo 
e dominando a ferrovia Sul-Mineira, abrangendo o célebre Túnel e 
com postos avançados no maciço do referido Túnel da Mantiqueira. 

d) Destacamento coronel Abílio Resende, com Posto de Co- 
mando em Piquete e, ao longo da rodovia Piquete-Itajubá, na co- 
bertura do flanco esquerdo do major Agnelo e controlando a im- 
portante e estratégica Fábrica de Pólvora do Exército. 

e) Destacamento Veiga Abreu em Reserva. 

Os Governistas - Nesta frente atuou a principal força gover- 
nista, uma Divisão de Infantaria da I* Região Militar, tendo como 
comandante o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro e Chefe de 
Estado-Maior o coronel Pantaleão Pessoa. Ela cobriu todos os se- 
tores do Vale do Paraiba e os que para ele convergiam, quer no 
eixo Rio-São Paulo, quer de Minas e mesmo do litoral de Angra dos 
Reis e Parati. O Posto de Comando governista foi em Resende, ini- 
cialmente, e contou com o apoio de base aérea estabelecida na es- 
planada da atual AMAN. Os aviões conhecidos por "vermelhinhos", 
eram os Wacos. Estas tropas foram sendo reforçadas por tropas 
vindas do Norte, do Nordeste e do Sul. Contaram até com canhões 
navais montados em vagões ferroviários. 

General Góes Monteiro - Foi uma das brilhantes cabeças mi- 
litares do Exército, em todos os tempos. Foi estrategista militar e 
político de raros méritos, além de um grande estudioso de Napo- 
leão. Já havia atuado em São Paulo como chefe de Estado-Maior 
da força que ali combateu a Revolução de 1924. Como tenente-coro- 
nel comandante do Regimento de Cavalaria em São Luiz Gonzaga, 
foi guindado a liderança militar da Revolução de 1930. Em seu cen- 
tenário, em 1990, evocamos a vida e a obra do general que estão 
publicadas em "Cadernos dos Centenários da Proclamação da Re- 
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pública e da Bandeira Nacional". Rio, SENAI-BIBLIEX, 1992. É imen- 
sa a sua projeção na construção do Exército a partir de 1930, ao 
lado do general Eurico Dutra que hoje tem o nome ligado a Via 
Dutra, a principal estrada do Brasil. Góes Monteiro tem sido muito 
estudado por brasilianistas em função de sua importância. 

Frente Sul ou Paranaense 

Os Revolucionários - Nesta frente, também muito importante, 
houve dois setores: o Setor Baixo Paranapanema, onde se combateu 
ao longo da rodovia, procedeu-se a invasão do Paraná por Cambará, 
e até Jaguarialva, sob o comando do intrépido e legendário coronel 
Pedro Dias, "doublé" de historiador e soldado competente, formado 
pela Missão Militar Francesa, de que foi assessor. Sobre ele escre- 
vemos em plaquete - "Sesquicentenário da PMSP" (São Paulo, 
PMSP, 1978). Adquiriu grande experiência no combate a Coluna Pres- 
tes no Oeste, em 1924-26. 

O outro foi o Setor Itararé-Ribeira. sob o comando do coronel 
Brasílio Taborda, que enquadrou universitários paulistas de Enge- 
nharia, Medicina e Direito, no 14Batalháo. 

Os Governistas - Atuaram dois destacamentos sob o comando 
do general Castilhos Lima: o Destacamento Central, na ferrovia Pa- 
raná-São Paulo, atuando sobre Itararé e Itapetininga, e que desde o 
início penetrou em São Paulo, facilitado pela retirada revolucionária 
da excelente posição defensiva na barreira Itararé. E o Destacamento 
de Jacarezinho, integrado por gaúchos voluntários sob o comando 
do temível e experimentado coronel João Francisco, "a hiena do 
Cati", que se celebrizou na vigilância da fronteira Brasil-Uruguai e 
cuja tropa, em 1893, matou em combate o almirante Saldanha da 
Gama, em Campo Osório. 

Frente Mineira (excluido o Vale do Paraiba) 

Os Revolucionários - Fraca vigilância com esparsos elementos 
da Força Pública e voluntários de São Paulo, no enorme arco bali- 
zado por Bragança Paulista-Campinas-Ribeirão Preto-Uberaba-São Jo- 
sé do Rio Preto. 

Os Governistas - Destacamento do coronel Manoel Rabelo, com 
a missão de isolar militarmente São Paulo de Mato Grosso, de pos- 
síveis reforços vindos via Santana do Parnaíba e Porto do Tabuado. 
Destacamento orientado sobre Ribeirão Preto. 

Frente do Mato Grosso 

Os Revolucionários - Não conseguiram unir-se aos paulistas 
cujas tentativas foram impedidas em Porto Murtinho e Coxim. 
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Os Governistas: Destacamentos do coronel Rabelo (com atua- 
ção também em Minas), de Foz do Iguaçu, na direção de Ponta Porá 
e sobre Campanário, o de Porto Murtinho e o de Cuiabá, que alcan- 
çou Coxim, embora lançado sobre Campo Grande. 

Frente do Litoral (entre a Serra do Mar e o Atlântico) 

Os Revolucionários - Defesa do porto de Santos com o forte de 
Itaiupú e a cidade com um batalhão de Caçadores e duas compa- 
nhias do Exército. Defesa do flanco revolucionário em Cunha con- 
tra a ação de tropas, particularmente navais, lançadas a partir de 
Parati. 

Os Governistas - Bloqueio naval de Santos, inclusive com apoio 
aéreo. Destacamentos terrestres em Parati lançados na direção de 
Cunha, com predominância de fuzileiros navais. 

Frente do Rio Grande do Sul 

Tropas da região da fronteira que foram levantadas sob a lide- 
rança do Dr. Borges de Medeiros, ex-presidente do Rio Grande do 
Sul, mais com a finalidade de fixar tropas governistas que pudessem 
ser enviadas para combater São Paulo, do que para apoiar São Pau- 
lo, pois ficaram reduzidas a 450 combatentes, e no combate de Cerro 
Alegre, de 20 de setembro de 1932, somaram 204. 

Operações Militares 

Frente do Vale do Paraíba - Os destacamentos Andrade e Agnelo 
progrediram na direção do Rio de Janeiro, respectivamente ao longo 
da antiga rodovia Rio-São Paulo, tendo atingido Formoso (Serro 
Frio) em São José do Bdrreiro, em São Paulo, e ao longo da ferrovia 
Rio-São Paulo, tendo atingido Salto na fronteira Rio-São Paulo. AO 
tentarem progredir no Estado do Rio, foram barrados por governis 
tas no Clube dos Duzentos, sobre a rodovia, e em Engenheiro Paâ 
sos, que o major Agnelo manteve até o final de julho, dominando a 
rodovia que dá acesso ao circuito das águas. Os governistas com 
posto de Comando na estação ferroviária de Resende, desfecharam 
uma contra-ofensiva em agosto que obrigou os revolucionários a ba. 
terem em retirada e a se entrincheirarem em Queluz. E sobre o Pos- 
to de Comando do destacamento Sampaio, em Cruzeiro, os gover- 
nistas lançaram pesado bombardeio de artilharia do qual participou 
a aviação governista com base no atual Campo de Faradas da AMAM 
(Campo de Marte). Canhões de Marinha montados em vagões fer- 
roviários bombardearam fortemente a estação de Vila Queimada. Em 
setembro os revolucionários se retiraram de Queluz e ocuparam a 
linha de trincheiras Vila Queimada-Lavrinhas, que foi ocupada em 
2 de setembro. Na frente de Silveiras, os revolucionários numa con- 
tra-ofensiva impuseram um revés ao 19" Batalhão de Caçadores. O 
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espaço na região de Silveiras foi disputadíssimo com vitórias al- 
ternadas até 12 de setembro, retirada para Jataí. 

No setor do Túnel da Mantiqueira, em Cruzeiro, os revolucio- 
nários construíram uma linha de resistência balizada pelos picos 
da Gomeira, Cristal, Itaguaré e Gomeirinha, acima da boca do túnel 
voltada para Minas Gerais e nas escamas. A posição começou a ser 
disputada em 16 de julho. E os combates prolongaram-se até 27, 
por 11 dias, até a perda da posição pelos revolucionários, após 
épica e memorável resistência. Em 8 de setembro, os governistas 
atacaram fortemente o setor. Os revolucionários foram obrigados a 
deixar o setor do túnel que caiu pela manobra governista que de 
Resende atacou Cruzeiro. Em Cruzeiro comandou os revolucionários 
o coronel Sampaio que, segundo consta, era da família do brigadeiro 
António de Sampaio, atual patrono da Infantaria do Exército, e 
que teve atuação heróica na batalha de Tuiutí, na Guerra do Pa- 
raguai. Combateu aí no setor do túnel como médico da Policia Militar 
de Minas Gerais, o dr. Juscelino Kubitschek, que encontraria mais 
tarde, em região próxima, a sua morte em acidente automobilistico. 

Na área de Piquete foi mantida em mãos revolucionárias a Fá- 
brica de Piquete. 

No inicio de setembro os revolucionários ocupavam a seguinte 
linha avançada: Piquete-Túnel da Mantiqueira-Fazenda Boa Vista-Pi- 
nheiros-lavrinhas-Jataí. Em 11 de setembro os revolucionários deram 
início a retirada para Guaratinguetá, fato determinado pela perda 
de Cachoeira Paulista. 

Frente Sul ou Paranaense - Na frente Paranaense, na estação 
ferroviária de Buri, ambos os combatentes escreveram páginas épi- 
cas. Foi onde se verificaram os maiores choques. A criatividade re- 
volucionária idealizou e tomou realidade um trem blindado montado 
em plataforma com um canhão de 75 mm. Pressionados e em infe- 
rioridade numérica, os revolucionários executaram uma manobra 
retardadora, trocando espaço por tempo, em beneficio da ação prin- 
cipal no Vale do Paraíba. A revolução do Rio Grande do Sul teve 
o mérito de provocar a retirada de tropas governistas desta frente, 
vindas do Rio Grande com João Francisco, para irem combater o 
Dr. Borges de Medeiros que se levantara a favor de São Paulo. 

Frente Mineira - 0s revolucionários haviam se organizado em 
Bragança. Campinas, Mogi-Mirim, São José do Rio Pardo e Ribeirão 
Preto. Em 26 de agosto foram obrigados, por falta de munição, de 
artilharia e por inferioridade numérica, a se retirarem para a linha 
do rio do Peixe. Em 30 se retiraram para Mogi-Mirim. Aí destacou- 
se o capitão Romão Gomes, que recorrendo a táticas de guerrilha 
conseguiu ganhar tempo nesta frente onde, inclusive em Barretos, 
os revolucionários usaram minas nas estradas. 

Frente de Mato Groso - Foi notável a luta pela posse de Porto 
Murtinho, essencial a Revolução para a exportação de café, uma vez 
que o porto de Santos estava sob bloqueio naval governista. So- 
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mente em 1 2  de setembro os governistas conseguiram controlá-lo e 
assim sepultar as últimas esperanças revolucionárias de conseguirem 
apoio em recursos externos. 

Frente do Litoral - No setor de Santos não houve combates, 
somente divergências entre autoridades revolucionárias por questões 
hierárquicas. Registre-se no Forte de Itaipú um simulacro de canhão 
de costa com um toro de madeira como se fosse um canhão e como 
tal dizem impõs respeito da mesma forma que, em algumas frentes, 
as matracas que simulavam metralhadoras. 

Frente do Rio Grande do Sul - Os revolucionários, em pequeno 
número, sob a liderança de Borges de Medeiros conseguiram fixar 
tropas governistas evitando que fossem usadas contra São Paulo, 
provocando inclusive a retirada da Frente Paranaense de valorosas 
tropas gaúchas para combater a revolução no Sul. Borges de Me- 
deiros, com um pugilo de Revolucionários, se manteve em campo 
até próximo do ténnino da Revoluçáo em São Paulo, até ser batido 
e aprisionado em Cerro Alegre, em Piratini, em 20 de setembro de 
1932. Cumpriu num contexto estratégico, sua ação diversionária de 
alivio da frente revolucionária paulista, o que nunca foi ressaltado 
devidamente em São Paulo. 

Aviação e Marinha - A aviação governista do Exército e da 
Marinha não impediram a ação da aviação revolucionária. Os bom- 
bardeios foram inócuos. Os aviões serviram para reconhecimentos 
e para o lançamento de panfletos. Foi nesta época que, triste com o 
emprego dado a sua invenção, Santos Dumont, o pai da Aviação, 
se suicidou. 

A Marinha atuou com eficiência no bloqueio naval de Santos e 
seus fuzileiros navais desembarcados em Parati atuaram contra o 
flanco revolucionirio na direção Parati-Cunha-Guaratinguetá, com 
muitos bons resultados e grande rendimento e projeção na manobra 
que forçou o Armistício. 

A pacificaçár> 

Por volta de 14 de setembro, já se começou a falar em Armis- 
ticio. Isto pelas seguintes razões, depois de dois meses de intensa e 
brava luta: 

- Insustentável situação econõmica de São Paulo; falta de su- 
primentos e de munição, sendo que esta vinha sendo pouca e de 
má qualidade, produzida pela fábrica de Matarazzo, numa emergên- 
cia; abatimento moral do comando político da Revolução, que per- 
cebia toda a triste realidade na falta dos apoios prometidos e, 
principalmente dos gaúchos, em razão de Flores da Cunha, interven- 
tor, no Rio Grande do Sul, haver apoiado o governo; e, finalmente. 
a inviabilidade do êxito militar da Revolução. 

A linha Guaratinguetá foi bombardeada fortemente em 20 de 
setembro por aviões e Artilharia, no mesmo dia em que Borges de 
Medeiros era batido e preso em Cesso Alegre, Piratiní. 
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Com a perda de Cunha aos fuzileiros navais, e a perda do túnel 
facilitando o livre acesso de governistas mineiros ao Vale do Pa- 
raiba, o anel governista foi se fechando em torno de Guaratinguetá, 
onde se concentraram as últimas esperanças revolucionárias. Em 
27 de setembro, quando ia ser desfechada ofensiva governista sobre 
Guará, telegrama do Catete insinua a negociação e uma trégua. E 
ela tem lugar, e o Chefe do Estado-Maior governista, coronel Panta- 
leão Pessoa, chefe e profissional de raros méritos, mas muito di5 
creto, redigiu os termos da Convençáo em termos elevados e fra- 
ternos. 

A Convenção de Paz em seu artigo V rezava, entre outras con- 
siderações: 

"Reconhecimento da extraordinária persistência e bravura com 
que se bateram as tropas paulistas, de um modo geral. E com este 
reconhecimento homenagear os nobres sentimentos daqueles revolu- 
cionários que, doravante, quiserem contribuir para a união dos bra- 
sileiros e trabalharem para a extinção das dissensões e ressentimen- 
tos políticos, restabelecimento da coesão e disciplina das Forças 
Armadas." Aceitas as condições propostas, todos os comandos go- 
vernistas se empenhariam: 

- em limitar ao mínimo as apuraçes das responsabilidades pela Re- 
volução. 

- na entrega dos oficiais e praças revolucionários prisioneiros. 

A pacificação teve lugar em Aparecida, no Posto de Comando 
do General Pedro Aurélio de Góes Monteiro, comandante governista. 
O general Klinger enviou até Cruzeiro seus representantes, que não 
concordaram com a Convenção. No entanto, os representantes da 
Força Pública de São Paulo a aceitaram depois de reunião, em se- 
parado, com o Coronel Pantaleão Pantaleão Pessoa. Houve discor- 
dâncias entre Klinger e Euclides Figueiredo. Este declarou-se dis- 
posto a prosseguir, mas em realidade, ao que parece, já não exis- 
tiam condições operacionais e logísticas para tal. E teve fim o con- 
fronto militar. Os paulistas, batidos militarmente, conseguiram uma 
vitória política, a promessa de constitucionalizaçáo do Brasil e a 
nomeação de Armando Sales de Oliveira para interventor em São 
Paulo. 

São Paulo surpreendeu nesta revolução com a mobilização de 
homens e mulheres e recursos financeiros (campanha do ouro) e 
indústrias para o esforço de guerra em prazos considerados im- 
possíveis. Improvisaram linhas de fabricação de annas, granadas, 
morteiros, mascaras contra gases, munição de artilharia, bombardas, 
veiculos blindados. telefones. caoacetes. binóculos. etc. Produziram 
material de saúde; alimentos eAatados precursores das rações de 
campanha. Mobilizaram em três dias 50.000 homens, que foram or- 
ganizados em 40 batalhões e demonstraram grande vontade de com- 
bater, mas que careciam de instrução, armamento e chefes para 
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enquadrá-los em quantidade necessária, para atuarem num quadro 
de guerra moderna, como foi o caso desta Revolução. Muito con. 
tribuiu no fortalecimento do moral dos revolucionários a pregação, 
pel rádio, de Cézar Ladeira e o toque do dobrado "Paris Belfort", 
que se tornou uma espécie de hino de guerra revolucionário e que 
até hoje causa arrepios nos veteranos paulistas. A s  mulheres pau- 
listas mobilizaram-se e atuaram na mobilização industrial, confec- 
cionando uniformes, numa amostragem do que aconteceria com a 
mulher americana na Segunda Guerra Mundial. As mulheres mobi- 
lizadas foram em número de 72.000. São Paulo emitiu bônus, di- 
nheiro e selos. 

Causas do insucesso militar 

Interpreto como principais causas do insucesso militar da Re 
volução de 32: 

- despreparo militar dos 50.000 voluntários recrutados; 

- falta de armamentos e equipamentos em quantidade e qualidade 
adequados para o combate e a pouca instrução de manejo dos 
existentes; 

- falta de oficiais e graduados profissionais das armas para adaptar 
e adestrar, em tempo recorde, os numerosos voluntários; 

- plano eminentemente defensivo dos revolucionários, ao invés de 
ofensivo, o que não poderia ser de outra forma, dentro de suas 
possibilidades críticas de meios. Não podiam tirar partido dos 
princípios de guerra de ofensiva, da manobra e da massa, como 
o fizeram da segurança e da economia de meios. Foi um bom pla- 
no com boa viabilidade de sucesso, caso tivesse recebido o apoio 
do Rio Grande, de Mato Grosso e de Minas Gerais; 

- ausência de ligações físicas com os revolucionários gaúchos, mi- 
neiros e mato-grossenses, o que os desestimulou; 

- improvisação na organização das grandes unidades, comando e 
apoio administrativo e mobilização muito aquém do necessário; 

- Carência de comunicações entre as frentes revolucionárias. 

Causas do sucesso governista 

Foram: 

- O envolvimento militar rápido de São Paulo, por terra e por mar, 
o que determinou o seu isolamento de possíveis apoios terres- 
tres e navais vindos de Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul e, mesmo, do exterior; 

- Oobrigarem os revolucionários a combaterem em três importan- 
tes frentes: a do Vale do Paraíba, a Mineira e a Paranaense, sem 
poderem apoiar o flanco esquerdo em Mato Grosso e Minas Ge 
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rais, e fixar importantes efetivos governistas no Rio Grande e, 
ainda, darem segurança à retaguarda; 

- ação diplomática eficaz para prevenir reconhecimentos interna. 
cionais; 

- descentralização das operações, delegando aos subordinados a 
responsabilidade por elas; 

- adequado apoio logístico, e rapidez na mobilização e transporte 
de tropas nortistas, nordestinas e sulistas para combater a revo- 
lução de São Paulo; 

- atuação política eficaz junto aos governos do Rio Grande do Sul 
e Minas Gerais, no sentido de neutralizar os efeitos da revolução 
naqueles estados. 

Enfim, a Revolução de 1932 foi o maior movimento armado 
interno no Brasil, com perdas em tomo de 600 vidas humanas. Os 
combatentes de ambos os lados superaram as espectativas em valor, 
criatividade e elevação moral e espiritual. E: um episódio riquíssimo 
em ensinamentos militares que aumentaram de muito o patrimônio 
cultural militar brasileiro, prestes a enfrentar uma luta com algu- 
mas semelhanças no Teatro do Mediterrâneo, com sua Força Expe- 
dicionária Brasileira, a qual lutou contra as tropas do Eixo em de- 
fesa da Democracia e da Liberdade Mundial. Uma força que foi inte- 
grada por brasileiros paulistas do 6" RI-Ypiranga, tornou-se a maior 
credora das glórias da FEB em Castelnuovo e em Fornovo, com a 
captura de 25.000 alemães. 

Em 1932, segundo Guilherme de Almeida, marchou o soldado 
paulista, marcou o seu passo na História, deixou na terra uma pista, 
deixou um rastilho de g16ria". 

Em 1932 foi a segunda vez que o corredor Rio-São Paulo, ligan- 
do estas duas mega-cidades, foi envolvido num conflito militar. O 
primeiro foi em 1842 com a revolução que estourou em 31 de maio 
em Lorena e se estendeu para Silveiras, Areias e Bananal e que só 
teve fim com o combate de Silveiras, de 12 de julho, movimento 
objeto de comunicação nossa ao Simpósio do Instituto de Estudos 
Valeparaibanos em Paraíba do Sul. Movimento de cujo combate o 
barão de Caxias não participou, e que correu por conta da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro, após a região abrangida por Guaratin- 
guetá, Lorena, Cunha, Queluz, Silveiras, Areias e Bananal ter sido 
anexada a Província do Rio de Janeiro de 18 de junho-29 de agosto. 
91iás, trecho que 90 anos após seria o centro de gravidade da Revo- 
lução de 1932, ao contrário da de 1842, cujo centro de gravidade se 
situou no triângulo São Paulo-Sorocaba-Campinas, e o objetivo, ao 
invés do Rio de Janeiro, foi a conquista da cidade de São Paulo. 
Enfim, são dois eventos guerreiros ocorridos no Vale do Paraiba 
ricos em ensinamentos para a segurança deste Mega-Eixo, tão dife- 
rente dos anos de 1842 e 1932. 



EPfGONOS DE N6BREGA E ANCHIETA NA 
HIST6RIA DE INDAIATUBA ' 

Padre Hélio Abranches Viotti S.J. 

Sobre a história de Indaiatuba, meus Senhores, não poderia eu 
- já que não vos faltam historiadores competentes - trazer maio- 
res novidades, senão as que vêm referidas na primeira parte do 
tema, anunciado para esta conferência: a presença neste privilegia- 
do rincáo do Estado de São Paulo dos epígonos, isto é sucessores 
de Nóbrega e Anchieta. 

Designa, com efeito, o vocábulo da língua grega os "componen- 
tes de uma sucessiva geração.. ." Daí ter como sinônimos os ter- 
mos: sucessores, herdeiros, filhos. "Filhos pigmeus de pais gigantes", 
como, com alguma malícia, apelidou alguém aos atuais jesuítas. 
Aceitando para mim a carapuça, rejeito-a para a grande parte dos 
meus confrades. 

Pensaram os organizadores, generosos e diligentes organizado- 
res, desta minha palestra, que o helenismo, constante aliás de nos- 
sos dicionários e de certo uso na linguagem literária, poderia me- 
lhor chamar a atenção para o tema, atraindo a curiosidade do pú- 
blico. Parece-me que tiveram razão! Saúdo, com a maior simpatia, 
aos meus ouvintes desta noite. 

Para não sair da explicação do título todo, devo mencionar dois 
nomes tradicionais em todos os compêndios de história pátria. Nó- 
brega e Anchieta são, naturalmente os mais conhecidos dentre Os 
relieosos da Companhia de Jesus no Brasil, seguidos aliás, com 
enorme destaque, pelo nome aureolado de Antônio Vieira. 

Representam eles muito bem o especialíssimo entrosamento exis- 
tente entre os jesuítas dos tempos coloniais e o Brasil em forma- 
ç b ,  para se constituir numa nacionalidade nova. Já dizia Capis- 
trano de Abreu, príncipe dos historiadores brasileiros, ser impos- 
sível escrever-se integralmente a história de nosso país, antes que 
estivesse escrita a história da Companhia de Jesus no Brasil! 

E que vem a ser essa Companhia de Jesus, que também ela, 
como Cristo, se arvora para o mundo, num "sinal de contradiçáo"? 
- Simplesmente, a Ordem religiosa, i~tegrante da Igreja Católica, 
fundada na primeira metade do século XVI, por Inácio de Loiola, 

* Conferência na Câmara Municipai de Indaiatuba, a 27 de março de 1984. 
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iniciada em Paris pelo voto de Montmartre, no ano de 1534, e apro- 
vada em Roma, em 1540, pela Bula Regimini militantis Ecclesae, 
do Papa Paulo 111. 

Sua finalidade, primordialmente missionária, adaptou-se mara- 
vilhosamente às circunstâncias históricas da era quinhentista, quan- 
do pela ação exploratória e conquistadora de Portugal e Espanha, 
se expandia pelo mundo a civilização européia, impregnada pelos 
ideais cristãos. Sem falar no combate a heresia, que se alastrava 
nos países nórdicos, na consolidação do Catolicismo, sobretudo pelo 
apostolado do ensino. 

Para o Brasil vieram os primeiros jesuítas, requisitadcs pelo 
grande monarca lusitano Dom João 111, no ano de 1549, em com- 
panhia do primeiro governador geral Tomé de Sousa. Nesse mesmo 
ano desembarcava no Japão o Apóstolo do Oriente, um dos primei- 
ros companheiros de Santo Inácio de Loiola, São Francisco Xavier. 

Nóbrega e seus comandados tomaram parte saliente na funda- 
ção de Salvador na Bahia. Fundaram, pela destacada atuação de 
Anchieta no Colégio de São Paulo, no ano de 1554, a hoje metrópole 
econômica e cultural do país, a cidade de São Paulo. Colaboraram 
eficazmente na fundação do Rio de Janeiro, de 1560 a 1567. Cristia- 
nizaram e incorporaram a população da colônia centenas de milha- 
res de ameríndios. Sustentaram, por mais de dois séculos, gratuita- 
mente, o ensino público em nossa pátria. 

Salientando o nome de Antonio Vieira, parece-me que deixo 
perfeitamente demonstrado a altissima eficácia a que chegou o tra- 
balho pedagógico dos jesuítas nos seus estabelecimentos de ensino, 
desde Belém do Pará até a Colônia do Sacramento, em território 
atual da República do Uruguai. Vieira foi realmente, e continua 
sendo, personalidade ímpar do século XVII, em todo o mundo, e 
um dos maiores oradores sacros da Igreja em todos os tempos. 

Sem falsa modéstia, creio poder afirmar que a Companhia de 
Jesus vem desempenhando na história da Igreja, nestes quatro ú1- 
timos séculos e meio, um papel de relevo. Presente em todas as 
frentes de sua expansão religiosa através do mundo, mantém várias 
dezenas de universidades, a começar pela gregoriana de Roma, e 
muitas centenas de colégios e escolas de vários gêneros, revistas 
científicas e especializadas de alto renome, como a mais que cen- 
tenária Civilta Cattolica, e se distingue pelo seu apostolado de or- 
dem social, no campo das letras e das ciências, profanas e sagradas. 

Em números redondos, só no Brasil, no ano de 1984, era este 
o total de seus alunos: - Nos cursos superiores, 64.000; nos cursos 
secundário e primário, 40.000; num total geral de 104.000. Para os 
900 jesuítas, que trabaiham em nossa terra, a proporção é das mais 
altas do mundo. Como exemplo apenas de alguns religiosos mais 
eminentes, quero citar tão somente o nome de Leonel Franca, o 
fundador da Universidade CaMlica do Rio de Janeiro. 

Venhamos, porém, ao exame da segunda parte de nosso tema: 
a história de Indaiatuba. Com ela nos situamos na região de Itu e 
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na passagem do século XVII para o século XVIII, proximidades, 
portanto, do ano de 1700. Passarei de relance pela primeira capela, 
a margem do Rio Jundiaí, junto a foz do arroio Vutura, erguida 
para abrigar a imagem de Nossa Senhora da Candelária. 

Teria sido essa imagem - dizem os Apontamentos de Azevedo 
Marques - recolhida do leito do rio Jundiaí, como alguns anos 
depois, em 1717, se deu com a de Nossa Senhora Aparecida! Atrasa, 
todavia, Azevedo Marques, de um século as origens de Indaiatuba: 
"fins do século XVIII ou princípio do atual" (i.é do século XIX), o 
que desmerece bastante o valor de suas afirma@5es.. . Certo é que 
a fazenda de Antônio Pires de Campos ,em Itaici, é dos inícios do 
século XVIII, como se vai ver. 

Por outro lado, consta que, após a epidemia de varíola, que 
dizimou a população ituana, no ano de 1742, teria sido removida a 
primitiva capela para a chapada dos indaiás, onde se fixou defii- 
tivamente a futura matriz de Nossa Senhora da Candelária. 13 de 
1830 a criação da freguesia de Indaiatuba (esse o nome final), por 
decreto do primeiro imperador. E de 1859, sua elevação a vila, por 
lei provincial de 24 de março de 1906, quando recebe Indaiatuba 
finalmente a categoria de cidade. 

Pouco depois da emancipação de Indaiatuba do município de 
Itu, era a vila visitada e descrita por Francisco Inácio Homem de 
Melo. Ouçamos alguns excerptos de sua longa dissertação no Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro: 

"A 21 de outubro de 1868 chegamos a vila de Indaiatuba - 
escreve o Barão Homem de Me10 - a 24 quilômetros de distância 
de Campinas e 20 quilômetros de Itu". Distancias, como estais ven- 
do, apenas aproximativas. . . 

"O povoado assenta em uma vistosa planície, cuja vegetação 
quase exclusiva é a palmeira Ináaia. ( . . . ) Fomos eu e meus com- 
panheiros, o Dr. Américo Brasiliense de Almeida Melo e meu mano 
Joaquim, esta tarde, pernoitar na fazenda Itaici, pertencente ao Sr. 
João Tibiriça Piratininga. ( . . . A fazenda Itaici pertenceu outrora 
a Antônio Pires de Campos, o qual neste lugar chegou a ter de seu 
serviço, seiscentos bugres cativos. 

Receiando-se o governo português de tão grande poder nas mãos 
de u m  só homem, chamou-o a metrópole. Campos assustando-se 
com essa medida, para evitar os seus efeitos, internou-se pelos ser- 
tões de Cuiabá, onde serviu de capitão-mor de Mato Grosso. Os in. 
dios o chamavam de Pai-pirá" (RIHGB, XXXV, 2 tomo, p. 159). 

Segue-se na narrativa uma bela descrição da fazenda (fazenda 
Taipas, de seu verdadeiro nome) e dos aperfeiçoados métodos agrí- 
colas nela introduzidos pelo proprietário de então, João Tibiriçá 
Piratininga, formado em curso de ciências físicas e naturais na Bé1- 
gica, onde passara seis anos de profícuos estudos. Dessa notável dis- 
sertação, contudo, aqui nos interessa um ponto principalmente, a 
referência ao grande bandeirante, o primeiro Pai-pirú. 
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Quanto às razões de sua retirada de Itaici para Mato Grosso, 
no ano de 1723, onde viveu dessa vez cerca de dez anos seguidos, 
existe outra versão, que reputo melhor fundamentada. Sua fuga para 
Mato Grosso, onde estivera uma última vez, entre 1716 e 1718. se 
relaciona com a tragédia, tão bem explorada por Paulo Setúbal, sob 
o título de Os Irmãos Leme. 

Primo, por sua mãe, esposa do bandeirante Manuel de Campos 
Bicudo, de nome Luiza Leme de Barros, dos famigerados Irmãos 
Lemes, era Antonio Pires de Campos. Solidarizou-se com eles na 
sua desgraça, proscritos como foram pelo bando de setembro de 
1723, do Capitão General Rodrigo César de Menezes, envolvido pelos 
pérfidos manejos do Sargento-mor Sebastião Fernandes do Rego. 

João e Lourenço Leme da Silva, fossem quais fossem os crimes, 
praticados anteriormente pelo primeiro, foram então vitimas da mais 
ignóbil traição desse fingido prestimoso amigo, que acabou por em- 
polgar o ouro, por eles trazido de Mato Grosso e confiado à sua 
guarda. J3 possível que, na sangrenta perseguição contra eles levada 
a cabo nessa oportunidade, tivessem contado com apoio material 
do poderoso Antonio Pires de Campos. Certo é que a proscrição se 
estendeu sobre ele e dois de seus irmãos. 

Para Itaici não regressou o Pai-pirá, senão depois de uma s e  
gunda guerra contra os paiaguás do sul do Mato Grosso, no ano de 
1733, já anistiado desde 1728 por Rodrigo César. Em 1748 recusava 
convite oficial para nova expedição militar, alegando sua muita ida- 
de. Nonagenário, ao que dizem bons autores, falecia ele em Itu, no 
ano de 1749. Octogenário, digo eu, pois não poderia ter nascido 
muito antes de 1669. Senão, vejamos. 

Seu avô, Felipe de Campos Bandenborg, lisboeta e antigo aluno 
dos jesuítas do Colégio de Santo Antão, chegado ao Brasil por 1638, 
casou-se em São Paulo com Margarida Pires Bicudo, no ano de 
1643. Manuel de Campos Bicudo, pai do primeiro Pai-pirá, sendo 
o terceiro filho, após Filipe e Estanislau (este nascido em 16491, 
não poderia ter vindo ao mundo, senão por 1651, nem se teria ca- 
sado antes de 1669. Seria possível antecipar essas datas de uns pou- 
cos anos, caso o considerássemos primogênito. . . Antonio Pires de 
Campos s6 poderia ter nascido entre 1664 e 1669. Não poucas cor- 
reções desta espécie se deverão fazer na história do bandeirantismo. 

Mas em que interferem tais relatos com a história da Compa- 
nhia de Jesus e sua presença em Indaiatuba? Margarida Pires 
Bicudo, a avó paterna de Antônio Pires de Campos, era irmã do 
jesuíta Vicente (ou Estêvão) Rodrigues e foi mãe do grande "epígo- 
no" de Nóbrega e Anchieta, que se chamou Padre Estanislau de 
Campos (1649-1734). No dizer de Pedro Taques, seu aluno em 
aulas de repetição de filosofia em São Paulo, pelo ano de 1730, foi 
ele um dos maiores "barretes" da Companhia de Jesus no Brasil. 

Mestre de teologia moral e de filosofia mais de uma vez, foi 
reitor dos colégios de Olinda, Vitória e Salvador, vindo a ocupar o 
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alto cargo de provincial, de 1713 a 1716. Além de visitas e curtas 
permanências nateriores, viveu em São Paulo seus últimos anos de 
fecunda missão apostólica, desde 1722 a 1734, ano de sua morte. 
Exercia então o ofício de procurador do Colégio de São Paulo. Desde 
1708 se haviam iniciado nesse colégio as aulas de filosofia. Empe 
nhou-se Estanislau em dotá-lo de recursos materiais, já que o ensino 
era inteiramente gratuito, como já notamos. 

A uma sesmaria anterior, para além de Sorocaba, obteve ele, 
em 1719, que se juntassem (a essa sesmaria) duas extensas glebas 
de terra, doadas pelo cunhado Antônio Antunes Maciel, casado com 
sua irmã Ana, e por seu mano Manuel de Campos Bicudo. A tais 
doações acrescentou-se a fazenda do Guareí, doada pelo irmão José 
de Campos Bicudo. 

A gleba, então arredondada e destinada a criação de gado, ia 
das margens do Paranapanema as do Tietê, abrangendo a Serra de 
Botucatu. Dessa fazenda de léguas e léguas quadradas, foi adminis- 
trador o Padre Estanislau de Campos. Nas suas idas e vindas, não 
é nada improvável que se hospedasse, a caminho de Itu e Sorocaba, 
na fazenda de seu sobrinho Antônio, em Itaici . . O mesmo deve 
ter acontecido, até 1760, com os administradores, que o sucederam 
no ofício. 

Seis descendentes de Filipe de Campos Bandenborg pertence- 
ram a Companhia de Jesus, além de outros tantos, que abraçaram o 
estado eclesiástico nas fileiras do clero secular. Deles os mais co- 
nhecidos são Estanislau Cardoso de Campos, filho de outro irmão 
de Estanislau, Francisco. Reitor de Paranaguá, acabou indo para 
Roma, antes de 1757, para prestar serviços na Cúria jesuística da 
Cidade Eterna. Para lá, expulsos pela perseguição de Pombal, vi* 
jaram também seus sobrinhos netos, José e Miguel de Campos, em 
1760. 

José, mais tarde regressou a Itu, sua terra natal, na década de 
1790, após anos de ministério sacerdotal na Itália, adotando então 
um segundo sobrenome, Padre José de Campos Lara. Tomou-se em 
Itu um elo histórico, entre os antigos e os novos jesuítas da Com- 
panhia restaurada, em 1814, pelo Papa Pio VII. Veio a falecer ali no 
ano de 1820, tendo ensinado vários anos a muitos moços ituanos, 
que fizeram brilhante carreira nos anais políticos do Império, como 
Francisco de Paula Sousa e Melo e o futuro Barão de Piracicaba, 
Antônio Pais de Barros. 

Em 1842, regressavam ao Brasil, os primeiros representantes da 
Companhia restaurada. Alguns padres espanhóis, estabelecidos no 
Rio da Prata, donde tiveram que retirar-se, fugindo a tirania de 
Rosas. Do Brasil regressou a maior parte ao seu primeiro campo de 
labor apostólico, após a Batalha de Caseros (1852), em que com 
imenso brilho tomaram parte tropas do Império. 
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Atendendo a instâncias da prelados brasileiros, enviou então o 
Geral Pedro Beckx outros religiosos, das províncias Romana e Ger- 
mânica, estes últimos para cuidarem especialmente das colônias ale 
mãs do Rio Grande do Sul. Desses missionários foi visitador o Pa- 
dre Jaques Razzini, homem de exímias qualidades espirituais e in- 
telectuais, que escolheu providencialmente a cidade de Itu, para 
fundação ali do célebre internato, que se chamou Colégio São Luis. 
Suas aulas se abriram no ano de 1867. Entre os internos de Indaia- 
tuba, distinguiu-se o futuro bispo de São Paulo, Dom José de Ca- 
margo Barros. 

Providencialmente - eu disse! Quase poderia dizer: como por 
milagre. Efetivamente veio o famoso colégio estabelecer-se em am- 
pla sede, hoje, desde 1918, transformada em quartel de artilharia. 
A construção ergueu-se na vasta propriedade, outrora pertencente 
ao Padre José de Campos Lara. Ali se encontrava um pequeno edi- 
fício escolar, ao qual se anexava a Capela de Nossa Senhora da 
Boa Morte, onde se expunha a veneração dos fiéis uma pintura, 
trazida por ele da Itália. a imagem de Nossa Senhora do Bom Con- 
selho. 

Recebera-a, quando, num porto dos Estados Pontificios, Cività 
Vecchia provavelmente, diligenciava transporte marítimo para sua 
volta ao Brasil. "Leve-a consigo" - lhe profetizou o desconhecido 
que lhe apontou a embarcação a vela, onde encontrou passagem. "Lá 
onde ela for venerada, aí, um dia, se reunião seus antigos confrades, 
os Jesuítas". Essa imagem se encontra atualmente em capela, exis- 
tente no novo Colégio São Luís em São Paulo e é a padroeira de 
minha província religiosa, do Brasil Centro-Leste. 

Com a inaugurqão, em 1873, da Estrada de Ferro Ituana, oca- 
sião em que compareceram a festa, realizada no Colégio São Luís, 
não poucos participantes da Convenção republicana, presidida por 
João Tibiriçá Piratininga, Itaici se tomou ponto de parada obriga- 
tório, para os jesuítas, que se movimentavam entre Itu e São Paulo. 
Passava o colégio então por um período de extraordinário floresci- 
mento, sob a direção do grande Padre José Maria Mantero. 

Quase no fim do período áureo de seu reitorado, em 1896, 
adquiria o colégio, com miras a estabelecer-se aí algum dia O no- 
viciado dos jesuítas, o sítio das fazendas Taipas e Tranqueiras, pró- 
ximo a estação de Itaici, pertencentes, como vimos a Tibiriçá Pira- 
tininga. Desde 1894, porém, se achava o noviciado da Missão Roma- 
na no Brasil aberto na Cidade de Campanha, Minas Gerais, donde 
acabou vindo para São Paulo. 

Desde então passou a Fazenda Taipas a servir de lugar de re- 
creio e descanso, para férias de mestres e alunos do Colégio São 
Luis. Entre 1921 e 1922 (dezembro-janeiro), fiz ai umas férias, antes 
de entrar para o noviciado de Vila Mariana, na cidade de São Paulo. 
Tive como companheiros nessa ocasião ao futuro Padre Roberto 
Sabóia, falecido há já trinta anos atrás, e ao meu prezado confrade 
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de trabalhos anchietanos, Padre Armando Cardoso, que aqui me hon- 
ra com a sua presença. Representando aliás ao reitor atual da Vila 
Kostka, Padre José Antônio Netto de Oliveira. 

De Itaici, por 1948, quando exercia o caro de reitor do Colégio 
São Luis e se restaurava então a pequena torre do velho edifício da 
fazenda, escrevi longa carta ao prepósito de minha província, que 
estudava, com seus consultores, a escolha de um lugar definitivo 
para a casa de primeira provação. Nela argumentei, com uma série 
de razões muito claras, em favor de Itaici. O colégio se dispunha a 
ceder parte da fazenda. Minha argumentação parece ter pesado na 
decisão do Padre Artur Alonso. 

A 12 de julho de 1950, vinha fixar-se, na antiga sede da Fazenda 
Taipas de Antônio Pires de Campos, de João Tibiriçá Piratininga, o 
noviciado da Província do Brasil Central, a que acudiam noviços de 
outras duas províncias, de Minas e do Norte. Nesse mesmo ano se 
começou a construção do monumental edifício da Vila Kostka, vul- 
garmente, embora erroneamente, denominado "Mosteiro de Itaici". 
Vila Kostka, por ter como padroeiro Santo Estanislau Kostka, fa- 
lecido em Roma, no ano de 1568, como noviço da Companhia de 
Jesus. 

Desse monumental edifício de esplêndidas e grandiosas linhas 
arquitetônicas em estilo colonial, delineado em suas minúcias pelo 
amor e pela arte de Guilherme Winter e outros não menos ilustres, 
inaugurava-se a primeira ala - ala Sul -, exatamente há trinta 
anos atrás, abril de 1955. Inauguração festiva, que se prolongou a 
espaços com novas e grandiosas festas, a que acudiram governadores 
do Estado e altas personalidades da política e da cultura e da melhor 
sociedade paulistana. Para sua construção, aliás, contribuiu a com- 
preensão e a generosidade das forças representativas de nosso Es- 
tado. 

Concluído hoje, dele se ausentou presentemente a Casa de For- 
mação, transformando o palácio de Itaici, para não repetir a errônea 
denominação de mosteiro, em grandiosa sede de retiros espirituais, 
encontros e cursos diversos. E o que é mais, há vários anos, em 
sede das reuniões anuais do Episcopado Brasileiro. mperamos este 
ano, para o próximo mês de abril, a presença honrosíssima do 
Cardeal Arcebispo de Milão, Dom Carlos Martini, da Companhia de 
Jesus, que tomará parte nesse "conclave" dos bispos do Brasil. 

Para que do nome de Itaici, hoje universalmente divulgado, 
dentro e fora de nosso país, não se distancie o nome do município, 
a que pertence, o desta próspera, amena e industriosa Indaiatuba, é 
que estou aqui, nesta noite, relembrando as etapas de uma já longa 
caminhada histórica, em que os "epígonos de Nóbrega e Anchieta", 
se inserem no trajeto de sua evolução, recamada de saudades, rea- 
lizações e promessas. 

Bem haja nossa benfadada Cidade de Indaiatuba. E que a Pro- 
vidência continue a velar sobre ela! 



A FUNDAÇÁO D E  ITWERAVA 

(Uma Revisão Histórica) 

José Geraldo Evangelista 

Todas as  publicações sobre a história dos municípios paulistas, 
inclusive a s  oficiais, registram que a cidade de Ituverava foi fundada 
em 1810, por Fabiano Alves de Freitas. 

Baseado estritamente em documentos, o autor discorda daquela 
data e daquele nome, que surgiram da tradição oral e vieram se r e  
petindo, sem nenhum trabalho de pesquisa, para comprovação da 
verdade histórica. 

O Povoamento da Região 

A região de Ituverava, no nordeste paulista, foi desbravada a 
partir de meados do séc. XVIII, com a abertura do Caminho do 
Anhangtiera, depois da descoberta do ouro nos longínquos sertões 
goianos. 

Os indígenas que o palmilhavam eram os terríveis mas pouco 
numerosos Caiapós Meridionais (I). Sua constante migração e seu 
número reduzido não permitiram a existência de tabas duradouras. 
Antes deles a região parece ter sido trilhada pelos Tupis, em número 
ainda mais diminuto ( 2 ) .  

Assim, os íncolas podem ser mais ou menos descartados, quando 
se fala no povoamento efetivo, pois as listas de população não re- 
gistram nenhum índio "administrado" pelas famílias civilizadas e 
pouco influiram na constituição étnica da populqão, a não ser nos 
primórdios do povoamento. 

O Caminho dos Goiases, depois do Pouso dos Bagres (atual Fran- 
ca), tomava o rumo NNW, mais ou menos paralelo ao Ribeirão do 
Inferno (atual Rio do Carmo), em sua margem esquerda, para atin- 

( 1 )  TAUNAY, Visconde de - "A Marcha das Forgas", Cia. Nelhoramentos de SÜo Paulo. 
s/d, pg. 64. 

( 2 )  PRESOTTO, zelia M. Neves - "Ossadss Humanas e Urnas FunerBiias". in Folhe de 
Sao Joaquim, São Joaquim da Barra, 11-4-1987 e Schaden. Egon, "Os Primitivos Hhbi- 
tantes do Territdrio Paulista", in Revista de Hist6ria. no 18, 1954, pg. 385. 
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 ir e atravessdr o Rio Grande, junto a foz do Rio das Toldas e do 
Yberaba, nas proximidades da atual Miguelópolis. Este trecho do 
caminho foi mais tarde, em 1805, chamado de Estrada da Barca (31, 

pois havia uma embarcação para atravessar o Rio Grnde, pagando- 
se pedágio aos descendentes de Bartolomeu Bueno da Silva, que 
ganhara da Coroa a concessão da passagem. 

Ao longo do Caminho existiam pousos, onde os viajantes des- 
cansavam e os animais recebiam rações de milho e tinham pasta- 
gem. Próximo da atual Ituverava existia o Pouso Alto, distante nove 
léguas dos Bagres e um pouco menos do Rio Grande, que os mapas 
antigos da Capitania de São Paulo registram. 

Antes da chegada ao Pouso Alto existia um pequeno carniriho, 
que saia da estrada e, depois de atravessar o Córrego do Atoledo 
(atual Lavapés), chegava a um pequeno planalto, limitado pelo ci- 
tado Atoledo, o Córrego do Calção de Couro e o Ribeirão do In- 
ferno. A região era chamada - "Os Córregos" - tal como cita o 
inventário de João Mendes de Queiroz, aberto em junho de 1818 C4) .  

Na lista de moradores de 1776 só aparecem como moradores 
na região Aires dos Reis, no "ribeirão" e José Nunes da Silva, no 
Calção de Couro. Outros moradores aparecem nas listas dos anos 
seguintes mas seu número era insignificante. Tais famílias seriam de 
origem paulista, possivelmente com forte sangue indígena. De mui- 
tos deles declara-se que "é pobre", "não tem nada", "vive da roça 
para comer" ou "vive de pescar", porque o Caminho do Anhan- 
giiera perdeu a exclusividade da ligação com as minas goianas, já 
que houve a abertura do Caminho de Paracatu, além de muitas 
picadas clandestinas, para fugir das barreiras e postos fiscais do 
governo ( 5 ) .  

O povoamento, verdadeiramente, só se efetivou a partir dos ú1- 
timos anos do séc. XVIII e início do séc. XIX, com a chegada de 
famílias mineiras, provenientes das cabeceiras do Rio Grande, a cha- 
mada Comarca do Rio das Mortes. 

Estes "entrantes", como dizem as listas de moradores existentes 
no Arquivo do Estado tinham características marcantes: 

a)  eram famílias de origem portuguesa recente, na primeira 
ou segunda geração no Brasil, oriundas das províncias do 
norte de Portugal - Douro, Minho, as Beiras; 

b) dedicavam-se a criação de gado e buscavam novas áreas de 
pastagem, exigidas pelo crescimento dos rebanhos; 

(3) Oficio de  6-8-1805, do Cap. Hip6iito A. Pinheiro, "Oficios Dirersos de Franca", Caixa 
222, Divisão do Arquivo do Estado. 

(4) Inventbrio de JoHo Mendes de  Queiroz, 8-6-1818. Cartório do 10 Oficio Mvel de Franca. 
( 5 )  ABREU, J. Cupistrano de - '.Capitulas de História Colonial", Lir. Bhiae t ,  4+ed., 

1954, pg. 240. 
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c) sua formação familiar era rigidamente patriarcal, com nu- 
merosos filhos, parentes, agregados e muitos escravos; 

d) como diz Oliveira Viana, não eram "fidalgos de raça" mas 
"sadios e fortes campônios, sérios, sóbrios, honrados" e por 
sua "modéstia, pela sua hospedeira bonomia, pela sua ima- 
culada honradez são os genuínos patriacas de nossa civi- 
lização" ( 6 ) .  

Encontrando uma região ralamente povoada, praticamente sem 
índios, coberta pelo cerrado, de solo fertilíssimo e atravessada por 
um caminho secular, a ocupação se fez sem problemas, quer com a 
aquisição de terras de antigas sesmarias, quer por posse pura e sim- 
ples, que a Lei de Terras de 1850 acabou legalizando. 

Fazendas, povoados e capelas foram aparecendo ao longo do ca- 
minho, começando por França, elevada a freguesia em 1805 (mesmo 
sem ter igreja) e seguida pela Cana Verde (Batatais), Capela do Car- 
mo (Ituverava), Cajuru e, um pouco depois, Santa Rita do Paraíso 
(Igarapava) . 

Um destes "entrantes", o Alferes João Alves de Figueiredo, abriu 
uma fazenda próxima do Pouso Alto, não muito distante do mi- 
núsculo Bairro dos Córregos. Esta Fazenda das Alagoas em pouco 
tempo se tomou a mais importante da região, porque o seu dono 
era o mais rico, dentre os que chegavam. Foi ele o eretor da Capela 
consagrada a Nossa Senhora do Carmo, origem de Ituverava. 

A Capela do Carmo 

A grande distância da Franca, o profundo sentimento religioso 
dos moradores e a necessidade de um local de reunião, para que se 
mantivesse um mínimo de sociabilidade, impbs a construção de uma 
capela, onde todos pudessem, juntos, rezar o terço e realizar as 
festas marcadas pelo calendário. 

Encabeçou o movimento, naturalmente, o Alferes João Alves de 
Figueiredo, porque tinha mais escravos e mais recursos para levan- 
tar a igrejinha. 

A construção deve ter começado em março de 1818, como se 
deduz da nota na 36, do conhecido livro de Luis D'Alincourt, que diz: 

"Antes de chegar-se ao Calção de Couro, pouco mais de 
légua, existe agora uma capela sita em terreno desafo- 
gado, com mais de 15 moradas de casas, o que não havia 
em 1818; chamam a este lugar, simplesmente, a Capela" '7' 

( 6 )  OLIVEIRA VIM'A, J. F. - "Po~uLaç6es &Ieridianais do Brmi111. 1 9  FOI.. Liu. JOSS 
OlimPlo Ed.. Rio de Janeiro, 1952, pg. 77. 

(7) D'ALINCOURT. Luiz - "Mem6ria sobre a. viagem do Porto de Santos h CuiabB". 
Rio de Janeiro. 1830, pg. 73. 
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Como D'Alincourt passou pelo Bairro dos Córregos em feve 
reiro de 1818, o início da capela foi, portanto, posterior mas não 
teve nenhuma autorização eclesiástica e isto impedia que nela fosse 
realizado qualquer ato religioso. 

E evidente que o Alferes Joáo Alves sabia dessa proibição. Assim, 
aproveitando a permanência na Franca do Visitador da Diocese, di- 
rigiu a ele duas petições, uma para a ereção e outra para a bênção 
d capela, quando as obras foram concluídas. 

O Padre Visitador baixou, então, duas provises. A primeira diz 
o seguinte: 

"Cópia da Provisáo para a ereção da Ermida de N. Sra. 
do Carmo no sítio dos Córregos 

Antonio Marques Henriques, Professo na Ordem de Cris- 
to, Vigário Colado na Freguesia de N. S. do Monserrate da 
Cutia e Visitador Ordinário desta e de outras Igrejas e 
Comarcas Eclesiásticas pelo Exmo. Revmo. Sr. Bispo Dio- 
cesano etc etc. Aos que esta Provisão virem saúde e paz 
para sempre em o Senhor. Faço saber que atendendo ao 
que por suplicaçáo me representou o Alferes Joáo Alves de 
Figueiredo e mais povo do Bairro dos Córregos desta Fre- 
guesia, informação do Revrno. Pároco desta Freguesia, hei 
por bem conceder-lhes faculdade para que possam erigir 
e edificar uma Ermida com invocação da Sra. do Monte 
do Carmo, no dito Bairro, em lugar alto, decente" etc. 

A provisão traz a data de 18 de julho e está transcrita no 11 Livro 
de Tombo da Matriz da Franca, a página 19. 

A segunda provisão, para "Bênção da Ermida da Sra. do Monte 
do Carmo no Bairro dos Córregos", tem o mesmo preâmbulo e 
"atendendo ao que por suplicaç20 representou o instituidor da Ermi- 
da da Sra. do Monte do Carmo do Bairro dos Córregos desta Fre- 
guesia, o Alferes João Alves de Figueiredo", concedia-lhe faculdade 
para que o Vigário da Freguesia pudesse benzer a capela, "com obri- 
gação porém de que o Instituidor dará os guisamentos necessários, 
visto não ser patrimoniada". 

Esta segunda provisão foi baixada a 20 de julho de 1818 e r e  
gistrada, em continuação a anterior, no mesmo dia 2 de agosto. As 
despesas para a legalizaçzo canônica atingiram a elevada soma de 
20$587, que só mesmo a piedade e as posses do Alferes podiam sa- 
tisfazer. 

Entretanto, ainda faltava a ratificação de ambas pelo Bispo 
Diocesano, o que foi feito por Provisão de 13 de setembro de 1821 
e está registrada no Código 10-1-16, "Livro de Registro de Provi- 
sões", da Cúria Arquidiocesana de São Paulo, as páginas 68 verso 
e 69. 
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Se parece não haver mais dúvida, do ponto de vista religioso, 
de que foi o Alferes João Alves de figueiredo o construtor da Capela 
e, conseqüentemente, o fundador de Ituverava, há outro documen- 
to insuspeito, este da Câmara Municipal da Franca. 

A 13 de julho de 1836, a Câmara dirigiu um ofício ao Presidente 
da Província, sugerindo a supressão do 49 Distrito do Carmo, um 
dos responsáveis pelo sistemático atraso na remessa de informações 
urgentes, pedidas pelo Governo da Província, em virtude de sua dis- 
tância da Vila e dificuldades de locomoção. 

Referindo-se ao 4" Distrito, a Câmara informava que nele havia 

"urna Capela, que foi curada maj  que há anos está sem ca- 
pelão e tendo morrido João Alves, eretor e zelador da dita 
Capela, o Arraialzinho, que ia começando, está reduzido 
a quase nada, tem morrido alguns homens que mais figura 
lá faziam, muitos poucos restam, para que ali se possa 
conservar um Distrito sobre si, porque a muita gente que 
tem é miúda e da última classe" c8). 

Em outras oportunidades, já mostramos que a decadência do 
"arraialzinho" foi motivada pela abertura do desvio do caminho 
para Uberaba, passando pela Fazenda dos Buritis, que encurtava bas. 
tante a distância, deixando sem tráfego a maleitosa Estrada da 
Barca. 

O primeiro capelão, o Pe. Antonio Rodrigues, só foi nomeado 
por D. Matheus de Abreu Pereira a 12 de setembro de 1822, embora 
o primeiro batizado tenha sido em setembro de 1818. 

Por último, coloquemos uma questão: foi realmente a Capela O 
início de Ituverava? 

A resposta só pode ser afirmativa. É claro que já existiam mo- 
radores no Bairro dos Córregos. A própria provisão de ereção afir- 
ma isto, quando lembra - "e mais povo do Bairro dos Córregos". 
Contudo, não há citação de nenhum outro nome. Além disto deviam 
estar dispersos, morando em "casas de palha" e seu número seria 
insignificante, pois três anos depois da bênção da Capela, D'Alin- 
court contou somente pouco mais de 15 casas. Por sua vez, como 
lembrava nosso saudoso mestre Aroldo de Azevedo, era a igreja que 
aglutinava os moradores dispersos, dava um nome ao povoado e 
permitia o esboço de praças e ruas. 

Com relação a data de 16 de julho, Festa de N.S. do Carmo, 
não há maior problema, embora a provisão seja de 18 de julho e 
a segunda de dois dias depois. Somente a distância explicaria bem 
o fato, acrescida do VigBrio da. Franca não ter poderes para a ere. 
ção e bênção de capelas, o que cabia ao Bispo Diocesano. Náo fosse 
a feliz coincidência da Visita do Visitador da Diocese com a wnclu- 

(8) "Oficias Diversos de manca", Caixa 223, Divisa0 do Arquivo do Estado. 
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são das obras e a capela ficaria inabilitada para o serviço religioso 
por um longo periodo, até a visita seguinte. 

O Fundador de Ituverava 

O Alferes João Alves de Figueiredo nasceu por volta de 1754, em 
São Martinho das Moitas, Bispado do Viseu, em Portugal, filho de 
Manoel Gomes e Micaela de Figueiredo. Sua vinda para o Brasil, 
para a Comarca do Rio das Mortes, deve ter ocorrido cerca de 1770, 
juntamente com seu irmão, o depois Cap. José Alves de Figueiredo, 
provavelmente a chamado de um parente (tio-avô?), o vigário co. 
lado da Matriz de Campanha, desde 1759, Mons. Dr. Manoel Caetano 
Rodrigues, também originário de São Martinho das Moitas e filho 
de Maria de Figueiredo (9). 

Em Minas Gerais, a 19 de janeiro de 1783, ganhou o posto de 
Alferes da Companhia de Ordenança de Pé do Distrito dos Serranos 
de Aiuruoca, da qual era capitão seu irmão ('O). 

Também em Minas casou-se com Teresa Vilela do Espírito San- 
to, neta de Júlia Maria da Caridade, uma das três célebres irmãs 
ilhoas, a 20 de setembro de 1780 ("1. Seu irmão também se casou 
com outra neta de Júlia Maria da Caridade, Maria Vilela do Espírito 
santo. 

É bastante provável que a convivência com a família da esposa 
não fosse muito tranqüila, porque dois primos de Teresa envolveram- 
se na Inconfidência Mineira e foram exilados para a Africa (I2), en- 
quanto os irmãos eram portugueses natos e deviam ser súditos fiéis 
da Coroa de Portugal. 

Assim, quando faleceu a esposa, o Alferes emigrou para a região 
do Caminho do Anhangüera e seu nome constou da Lista de Mora- 
dores de 1815. Seu primogênito, Manoel, já aparece na Lista de 1813. 
O Cap. José Alves de Figueiredo veio em seguida e ambos trouxeram 
os flihos solteiros, agregados e numerosos escravos. O Alferes abriu 
a Fazenda das Alagoas, que criava gado e produzia quase tudo para 
a sua subsistência. 

Sua morte deve ter ocorrido depois de 1830 e antes de 1836. Seu 
trabalho, seus numerosos descendentes e principalmente seu ato de 
fé erguendo uma capela a N. S. do Carmo perpetuaram seu nome, 
resgatado pela pesquisa histórica. 

( 9 )  LEFORT, &Sons. José do Patrocínio - "Cidade de Campinas". Belo Horizonte. 1972. 
pg. 66. 

(10) "Registro de Patentes e Nombramentos", ciid. 210, pg. 87 e c6d. 206, pg. 1%. Arquivo 
Mineiro. 

I111 "29 Livro do Casamentos de Aiuruoca", pg. 41, Cúiiria Diacesana de Campanha. 

(12) REIS, Paulo Pereira dos - "O Colo~iillismo Português e a Inconfidência Mineira". 
Col. Brasiliana, rol. 319, Cia. Editora Nacional, SAo Paulo, 1%. pfi. 110. 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFiCO DE S. PAUM ldc. 
- 

O Erro da Tradição 

Se tantos documentos afirmam ser o Alferes João Alves de Fi- 
gueiredo o fundador de Ituverava, em que se baseou a tradição para 
falar em Fabiano Alves de Freitas? 

Fabiano realmente existiu, filho de Fabiano Alves Silveira e seu 
nome, juntamente com o de seu pai, aparece na Lista de Moradores 
de 1821. O pai aparece num inventário de 1818, como confrontante 
com João Mendes de Queiroz, provavelmente como morador novo, 
"entrante", que ainda nem tinha trazido a família. 

A proximidade de sua fazenda com a Capela do Carmo, já levan- 
tada, além da idade provecta do Alferes João Alves, fizeram com que 
Fabiano (pai), em 1829, fosse eleito o 1" Juiz de Paz da Capela, então 
elevada a distrito da Vila Franca do Imperador. 

Como a tradição conta que Fabiano (filho) morreu muito idoso, 
havia um pequeno fosso, transposto facilmente pelo povo, para rnis- 
turar pai e filho e atribuir ao segundo a fundação da cidade. Os do- 
cumentos apontados, porém, não deixam margens a qualquer dúvida. 

Por outro lado, não existindo a capela, o povoado teria desapare. 
cido, quando o caminho mudou de rumo, a exemplo do ocorrido com 
tantos outros pousos. 

O erro da tradição, portanto, pelo desconhecimento da documen. 
tação, foi perfeitamente compreensível. 



A EXPERIENCIA REPUBLICANA E A MOVIMENTAÇAO 
DOS GRUPOS SOCIAIS NO BRASIL 

Maria Lúcia de Souza Range1 Ricci 

O tema que ora trazemos a reflexão dos estudiosos das Ciências 
Humanas é bastante amplo, complexo, contraditório e por isso mes- 
mo vigoroso, aberto ao debate e, dessa forma, propugna sempre 
novos horizontes para uma compreensão cada vez maior da realidade 
brasileira. 

Para tanto cremos necessário dizer, de início, que acreditamos 
que o conhecimento histórico nos é indispensável para localizarmos 
o mundo que nos cerca, ajudando-nos a descobrir nossas potencia- 
lidades enquanto ser social, ao mesmo tempo que podemos nos ver 
como agentes do processo de construção de nossas vidas e, em con- 
junto com os demais seres humanos, também construtores da rea- 
lidade social. Daí, não podermos, quaisquer que sejam as situações, 
nos contentarmos apenas com a memorização de um amontoado de 
faros destituidos de significados. decorados sem sabermos o woraue 
deles, atemo-nos a apreensão de um vocabulário nobre da Ciência 
Histórica, que tem o seu, e, muito rico; enfim, precisamos ter a com- 
preensão da globalidade referente a realidade estudada, estabelecer- 
mos alguma relação entre o que "estudamos e aprendemos" com 
nossa vida ou com o momento presente. 

Isto significa dizer que devemos tratar a História como processo 
e que são as "Mudanças e/ou Transformaçes que devem ser foca- 
lizadas ao longo do tempo, apreendendo a realidade numa perspectiva 
global, não como categoria estática, mas sim, essencialmente dinâ. 
mica, o que nos leva a afirmar que o estudioso da História, tem que 
ter compromisso com o seu tempo, crendo que o passado não tem 
validade por ele mesmo. Como estão percebendo, nada de muito 
complexo: apenas a necessidade de termos a convicção de que o pon- 
to de partida do estudioso da História deve estar centrado no pre- 
sente, onde o passado não deve ser visto como um processo vivido e 
morto, mas, como um legado permanente a analisar. 

Com isso, estamos tentando lhes dizer o que René Jetté afirmou 
ao apontar que o objeto da istória não deve ser o passado, mas, O 
tempo, incluindo nesta afirmativa, tanto o passado quanto o futuro 
- "o presente considerado como um momento particular da evolu- 



REVISTA DO IXSTITUTO HISTURICO E GEOGRtiFICO D E  S. P A U M  l A 7  
~ - 

ção temporal" (". Nessa ótica, então, o objetivo especifico da História 
deve ser a aquisição da perspectiva temporal, por ele chamada de 
"reflexo histórico", perante uma situação presente, o que facilita a 
aquisição do sentido do relativo, uma vez que a "História, permitindo 
ao indivíduo tomar as suas distâncias em relação ao presente, situar a 
sua época, em relaç.50 à evolução, a mudança, conduz necessariamente 
a uma verdadeira prudência e a uma distinção entre o que depende 
do hábito, da tradição, dos prejuízos e o que corresponde a valores 
reais" c2j. Portanto, todo conhecimento conduz a atos (a. 

Por outro lado, toda vez que analisamos o processo histórico 
que é, como já o dissemos, dinâmico, lidamos com mudanças que 
envolvem também certas continuidades ou permanências e certas mu- 
tações ou superações, que não seguem um caminho linear, nem tão 
pouco são simultâneas, muito embora cada um desses movimentos 
possuam uma duração de tempo. Foi exatamente o que Braudel siste. 
matizou e que conhecemos como sendo a pluralidade do tempo 
histórico ou os diferentes tempos da História que facilita o aperce- 
ber do dinamismo da realidade social, distinguindo os movimentos 
longos dos impulsos breves, pois, cada atualidade reúne movimentos 
de origem e de ritmo diferentes, ou seja, "o tempo de hoje data 
simultaneamente de ontem, de anteontem, de antanho" 

Convém enfatizarmos que quando falamos da necessidade de 
apreender a realidade social e mtodo seu dinamismo, estamos dizen- 
do também que significa vê-la como tocalidade contraditória, pois, só 
desta forma compreenderemos porque no presente existem muitas 
permanências do passado e o conhecimento do presente nos permite 
interrogar com maior clareza o passado, fazendo-nos convir que tais 
relações não podem ser vistas como lineares e uniformes. Daí o tra- 
balho da atual historiografia e m  rever a retificar a história tradicio- 
nal que alimenta a memória coletiva, "essencialmente mítica, defor- 
mada, anacrônica" (5). 

E, justamente nesta linha de reflexão é que poderíamos lembrar 
o que nos ensina Le Goff, quando afirma que o historiador tem que 
lutar pela História vista em dois sentidos: no da história-realidade e 
no da história-estudo desta realidade, para. podermos pretender cons- 
truir a verdade, essa verdade que diga respeito a todos. Daí a ne- 
cessidade de uma tomada de consciência por parte da sociedade a 
fim de que todas as Ciências Humanas possam desempenhar seu 
papel, com uma prática que não poderá ser neutra, como, aliás, não 

i 11  JETTII. Rciii. - Para urna eonce~(ão  fiiireioiinl da História.  I n  A .  Histnriii r o 9C IL  

enrino. Caimbra. Alrnrclina. 1976 r i .  57. 

2 )  JTrm. Rcni  - op. eit.. ,i. 83. 

;:I) Idem. TI. U4. 

i48 BHAUDEL. Fernntid - Hiatõriri r Ci&?iciri Soc in~a :  n longn di'raçõo. Lisboa, Presença. 
1972. 

15) LE GOFF, jacquen - ' ~ ~ i s t u r i a ' ,  i i i  ~ ~ i s i e l u i > i d i a  ~ i i i a u d i .  xemúria-His tór ia ,  r. I. 
Lisboa. Imiirenaa Saci<>nn!, 19x4, p. 1CG. 
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é neutro nenhum conhecimento, uma vez que o que realmente im. 
porta é reconhecer que o conhecimento histórico é específico e, so- 
bretudo, postular que esse conhecimento seja adquirido de maneira 
competente, o que significa dizer, com a inteira consciência da sua 
especificidade. 

Desta forma, pois, é que pensamos e procuramos vivenciar o 
processo histórico e, nessa postura é que trataremos o assunto 
em questão, partindo do princípio de que no Brasil de todas as épo- 
cas, os Homens e as Instituiçóes, quaisquer que sejam os primeiros 
ou as segundas, frente a frente, sempre se mantiveram na posição de 
um paradoxal antagonismo, inacreditável mesmo, se não o entender- 
mos nas contradiçóes do nosso próprio desenvolvimento sócio-econô- 
mico-político. 

Levamos em conta de que durante grande parte do século XIX a 
herança econômico-social colonial pesava e muito sobre o país, desde 
que com base no trinômio latifúndio, trabalho escravo e mono-cul- 
tura, enquanto que a organização política do Império Brasileiro teve 
por base a velha municipalidade, resultante tanto das instituiçóes 
portuguesas que para cá se transplantaram, como dos fatores sócio- 
geográficos bastante peculiares as complexas regiões culturais bra- 
sileiras. 

A Constituição de 25 de março de 1824, que o Imperador outor- 
gou, foi um documento do tipo francês, inspirado por Benjamim 
Constant, cujo 4 poder - o Moderador - exercido pelo soberano, 
foi o Brasil o primeiro a adotar, não refletindo nem o meio, nem as 
tendências da evolução nacional. Estabelecera antes uma nação uni- 
tária, um daltonismo político, uma preocupação com conceitos "de 
moda" literários, enfim, manchando a Constituição da Monarquia de 
uma imperfeição fundamental, corrigida, em parte, com o correr do 
tempo, pela revisão de 1824 to Ato Adicional), bem assim pelas leis 
ordinárias de 1832, 1841, 1847, 1880 e 1888. 

Essa Monarquia, portanto, de estilo velho, pessoal, fundada sobre 
os votos municipais, porém igualmente sobre os destroços da Maço- 
naria, do Republicanismo e do Federalismo, que foram os ideais do- 
minantes em 1820 e 1821, não conseguira jugular nas províncias a 
revolta intelectual. O Imperador enfrentou-a, com a violência dos 
seus processos de governo, e, em troca, ela lhe tirou o trono. 

A revolução de 1830 em França, derramara sobre o Brasil os 
exemplos da insurreição popular, onde a Democracia e as Idéias Li- 
berais, tanto aqui como em todo o mundo de então, fizeram "moda" 
e o próprio D. Pedro I reconhecera isso, no famoso Manifesto de 
Ouro Preto ( 1831 ) . 

Portanto, a Abdicação foi por isso mesmo chamada de "journée 
des dupes", inaugurando e encerrando uma fase de tentativa e expe- 
riência política que culminou na aclamação prematura do I1 Impe- 
rador. 
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.4 sociedade alariilada pela e com a ideologia revolucionária (tam. 
bém acatólica e anti-burmesa. ooraue o iacobinismo se insureira . -  A 

contra o alto comércio, nã sua maioria po~tuguês), temendo a repe- 
tição dos desastres havidos na região do Prata se armou contra uma 
possível dissolução nacional. 

O periodo regencial caracterizou-se, pois, por uma profunda e 
generalizada turbulência, onde as rebeliões provinciais, umas de in. 
disfarçável gravidade, outras, de longa duração, surgiram por toda a 
parte de Norte a Sul do país. 

Toda a estrutura da sociedade brasileira foi ameaçada pelas con. 
vulsões politicas, denunciando-se nelas a presença de longas insatis. 
fações e de descompassos advindas do passado, até porque, aquele 
mínimo de alterações obtidas com a Independência, mostraria agora, 
no período regencial, quão supérfluas foram, uma vez que não che- 
garam a exprimir os sentimentos extremados da propaganda anti- 
monárquica. Seus membros eram delegados do exército, da aristocra- 
cia, da burguesia agrícola, diríamos mesmo fanáticos da disciplina 
social, fazendo com que o conformismo se espalhasse pelas Provin- 
cias o que serviu tão somente para configurar o país politicamente, 
sufocando quaisquer possibilidades de reação, sem traduzir, quere- 
mos crer, a realidade de uma plena e generalizada aceitação. 

Com a Maioridade que, praticamente, pôs termo aquele período 
de agitação e fermentação revolucionária-político-republicana, as altos 
e poderosos senhores-de-terra ficaram absolutos no poder, e isso até 
1930, onde parece evidente a dominação do capital comercial sobre 
o capital industrial. Tal dominação foi fundamentada na economia 
agrário-exportadora e representou um obstáculo ao desenvolvimento 
da indústria na país, o que impediu o surgimento mais rápido do de- 
senvolvimento capitalista; foi uma dorninaçZio subordinada, dependen- 
te do conjunto dos interesses motores do mercado mundial, sobre- 
tudo aqueles vinculados ao desenvolvimento do capitalismo na Euro- 
pa e Estados Unidos. 

Dessa forma, a hegemonia política interna foi exercida por um 
bloco dominante formado, de um lado, pela burguesia comercial e 
burguesia agrária, e, de outro, pela classe dos latifundiários. 

Com absoluto domínio das classes rurais, com pequenos núcleos 
urbanos, com uma burguesia incipiente e inexpressiva, com classes 
médias praticamente inexistentes, assim atravessamos todo o século 
XIX, como um país basicamente agrícola. O modelo agroexportador 
de produtos primários, baseado na escravidão, não só era conserva- 
dor, como também não se arriscava a qualquer aventura que viesse 
a colocar em risco a sua hegemonia nacional. E nos parecem bem 
nítidas as  características desse modelo: cultura extensiva, latifundiá- 
ria, com fazendas fechadas e isoladas entre si, com maus caminhos e 
más estradas, mas com relativa auto-suficiência econômica, do tipo 
de economia doméstica, bastando a si mesmas, com o trabalho arte- 
sana1 e mecânico somente necessário a sua própria produção e con- 
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servaçáo. Essa classe rural - dominante, dirigente e hegemõnica - 
fazia as câmaras políticas, os presidentes das províncias, o ministério 
imperial, os juízes das comarcas e dos tribunais superiores, e, por 
via de conseqüência, os chefes de policia e os demais cargos da má. 
quina aciministrativa. 

O conjunto todo, pois, constituía uma unidade homogênea: escra- 
vidão, exploração extensiva, monarquia unitária, simétrica e centrí. 
peta, tudo a garantir a manutenção do modelo economico-sócio-politi. 
co vigentes. 

Estando tudo sob um comando único, partindo do centro, torna- 
va-se difícil qualquer brecha mais profunda na estrutura do poder: a 
escravidão garantia a monarquia, esta, aquela, numa perfeita sim. 
biose! Salientamos que foi a relativa fraqueza do poder federal a res- 
ponsável. ao mesmo tempo que refletora, dessa forma de dominação. 

Foi tão somente a partir de 1930 que iniciou-se um processo de 
adequação das relações de produção ao desenvolvimento anterior das 
forças produtivas, convergindo no sentido de criar melhores bases 
para o avanço industrial, cujo conteúdo ficou condicionado a pelo 
menos dois fatores fundamentais: a crise do capital financeiro inter- 
nacional e aos limites da acumulação interna do capital. 

A hegemonia política pertenceria ainda as frações agrarias e co- 
merciais, embora parecesse evidente a extensão da participação dos 
interesses da burguesia industrial no aparelho do Estado. 

Assim, a industrialização se desenvolveu com fundamento na 
produção de bens de consumo, dos mais simples aos mais complexos 
e, esse processo, estava relacionado com uma nova política dos gru- 
pos financeiros. 

Daí podermos facilmente compreender o porquê do quadro esbo- 
çado por Gilberto Amado, em seu trabalho "Minha Formação no Re- 
cife", para o final do Império Brasileiro: "espantoso testemunho da 
incrível inobjetividade das nossas elites, da cegueira e mouquidáo 
dos grupos dirigentes do país, para os quais, em pleno dinamismo 
do século XIX, os problemas da terra e do homem não existiam. . . " 

Realmente, tornara-se evidente, ao aproximar-se o fim do século 
XIX, que o aparelho de Estado manifestara-se obsoleto, não mais 
correspondendo a realidade econômico-sócio-político brasileira. E a 
República, cuja idéia era defendida pelos elementos letrados, ou 
seja, pela camada média da população, desde há muito tempo, não 
tinha ainda alcançado condições para se fazer valer, em decorrência 
da debilidade social daquela camada. Ora, o pensamento dessa ca- 
mada média da população conseguiu vingar exatamente por atacar 
a parte nevrálgica do sistema monárquico - a escravidão -. Claro 
que essa camada média não agiu só nesse processo; juntamente com 
ela a incipiente burguesia além de pequena parte de senhores de 
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terras que acabaram por desinteressar-se da sorte do Império, uma 
vez que ele já não mais atendia a seus novos interesses econõmicos. 

Essa pequena fração da classe dominante ligada a atividades in- 
dustriais, prejudicada e entravada pela política econõmica de então, 
procurou, com a mudança do regime político, introduzir um novo 
mecanismo de defesa da concentração da renda, tentando, de ime- 
diato, reunir novamente suas frações, desarticuladas com a queda 
da Monarquia. Para tanto, era indispensável alijar o grupo militar 
do poder e a derrota de Floriano significou a vitória das oligarquias 
que ocuparam o aparelho de Estado até praticamente o fim da 
I Guerra Mundial. 

Quanto a classe média, particularmente representada pelo grupo 
militar, sem base política, gravitaria, por muito tempo, em torno 
de problemas circunstanciais, sofrendo cada vez mais com a "va. 
lorização do café". 

Para manter-se no poder a nascente burguesia consorciou-se no- 
vamente com a classe latifundiária, ajudando a montar a chamada 
"politica dos governadores", além de articular-se também com as for- 
ças externas. 

Poderiam os Senhores indagar: e o povo? Parece evidente que, 
os grandes contingentes da sociedade brasileira embora marginali- 
zados de qualquer participação no poder político, interessou-se pela 
mudança do regime como a solução mais completa para a época. E 
os jornais de então nos atestam muito bem como o ideal republicano 
contagiou a massa popular, que, especialmente no Rio de Janeiro, 
participava das conferências-"meetings", onde, nem sempre, o tér. 
mino era dos mais felizes, pois, o confronto com a policia era quase 
que inevitável. 

Apesar disso, como a República no Brasil não foi fruto de uma 
revolução (como, por exemplo, teriam almejado Aníbal Falcão e Sil- 
va Jardim), a situação para o povo brasileiro foi bastante peculiar, 
pois, a proporção que as relações capitalistas ampliavam-se, não só 
a burguesia brasileira crescia e se organizava definindo suas reivim 
dicaçóes, como o proletariado, a "duras penas" teve também que 
aparelhar-se. 

Sobretudo após a crise de 1929 reduziu-se o poder da classe 
dos latifundiários e no campo as inquietações começaram a surgir, 
umas após outras, aparecendo, entre alguns eventos, as revoluçoes 
camponesas, impregnadas de fanatismo religioso, como foram, por 
exemplo, Canudos e Contestado, além da organização das Ligas Cam- 
ponesas. 

Com isso não estamos querendo dizer que a classe dos senhores 
de terras tivesse deixado de dominar; todavia, suas perspectivas 
eram cada vez menores, e somente subsistiram mediante alianças 
realizadas não só com o imperialismo (do qual aproveitou dos em. 
préstimos frequentes para financiamento de safras invendáveis), bem 
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assim com a burguesia comercial, bancária e industrial (também 
associadas ao imperialismo). 

Como estamos, pois, observando, a estrutura social do pais du- 
rante o século XIX esteve disposta da seguinte maneira: 

- dirigindo e dominando o pais - a classe dos latifundiários 
(proprietários de terras, senhores de engenho, fazendeiros de café, 
estancieiros) - era a elite dirigente; 

- nas cidades, em formação, uma burguesia mercantil (rica, 
mas pouco numerosa, em sua maioria constituída por estrangeiros); 

- nas cidades ainda uma classe média, composta de militares. 
funcionários, empregados do comércio, artesãos e a elite intelectual 
de profissionais liberais; 

- no campo, uma grande população de homens sem terra, cons- 
tituindo a massa dos agregados, moradores, pequenos proprietários, 
trabalhadores livres e imigrantes; 

- escravos, que na expressão de um cronista da época "não 
participavam do povo; antes, eram equiparados a gado.. ."; 

- o clero que, de uma maneira ou de outra, sempre participou 
da vida brasileira e, de passagem digamos, que no caso brasileiro o 
clero católico teve muito mais influência do que a própria Igreja, 
e, apesar dessa preponderância, o povo, na sua maioria, era irreli- 
gioso, corroborando para tanto desde a "vida livre" levada por alguns 
padres seculares, que ostensivamente tinham família e filhos, como 
também o fato de muitos deles seren maçons, além do próprio espí- 
rito escravista não só de muitos párocos como também de algumas 
congregaçóes religiosas. 

O que queremos enfatizar é que o que marcou a vida brasileira 
até a I República ou como é chamada a República Velha do Brasil, 
foi a sua estabilidade social. Certamente que os fenómenos de mo. 
bilidade vertical de individuos isolados também se fizeram presentes, 
embora bastante atenuados, sem, por exemplo, as carreiras fulgu- 
rantes como as verificadas no Império. Assim, o recenseamento de 
1920, cujos resultados foram bem aproveitados, não acusam uma 
sociedade diferente da existente no auge do Império, ou seja, em 
1872, quando foi feito o primeiro censo geral. 

Já a sociedade brasileira na década dos anos vinte apresentou 
significativas mudanças, em função das alterações nas forças pro. 
dutivas. A classe operária não havia alcançado ainda plena consciên- 
cia de sua condição, e, provavelmente, o seu recrutamento no cam- 
po, fora o responsável por essa deficiência, até porque aí residiu o 
cerne do atraso brasileiro. 

Havia já, todavia, um certo prestígio político dos industrialis- 
tas, com crescente penetração na estrutura do poder nacional (mui- 
to embora sem chegar a ser classe dominante ou hegemõnica no 
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sentido de assumir o controle do Estado), propiciando ao setor in- 
dustrial da burguesia urbana nacional, através de uma aliança com 
aquele mesmo Estado, a mudança não apenas do conceito como da 
prática do liberalismo preconizado pela Constituição republicana de 
1891. Por isso mesmo, Governantes e Ministros da Fazenda viram- 
se obrigados a aceitar muitas das suas reivindicaçóes, protegendo- 
lhes os interesses, como se nacionais fossem, visando a modernização 
do país. 

Quanto a chamada classe média, reagiu, nesta outra etapa, de 
forma bastante diferente; o papel que o positivismo republicano ha- 
via desempenhado ao final do século XIX, ganhando mesmo amplas 
camadas da classe média, viria a ser representado, agora, por um 
reformismo, a que o grupo militar daria expressão de força em vá- 
rios pronunciamentos, culminando com o "tenentismo", movimento 
modesto nas reivindicaçóes e romântico em suas propostas. E seria 
justamente esse fenômeno típico de classe média que supunha que 
a simples substituição dos homens que estavam no poder traria re- 
sultados significativos, aliado as tradicionais cisões nos quadros po- 
líticos brasileiros, que, ao encontrarem-se, propiciaram a Revolução 
de 1930. Essa aliança estabelecida entre os grupos militares e os da 
classe dominante, constituiu a força contra a qual o poder oficial 
não teve recurso 

Sendo, pois, a Revolução de 1930 o resultado de uma brecha na 
classe dominante que, cindindo-se, permitiu a composição de uma 
de suas frações com os elementos da classe média, sempre presen- 
tes nas agitações do país, observamos que esse movimento refletiu, 
de um lado, o pensamento tradicional, representado pelas forças po- 
liticas que exerciam o domínio do país, e o novo, representado pelas 
forças políticas que até então não haviam encontrado oportunidade 
para atuarem na conjuntura nacional. Como nesta revolução esteve 
ausente a classe operária, só isso, a nosso ver, bastaria para caracte- 
rizá-la. Sua base política fora bastante frágil e a recomposição da 
classe dominante, após a vitória sobre as forças constitucionalistas 
rebeladas em São Paulo, tornou clara a impossibilidade das coisas 
voltarem a ser como eram. 1937 refletiu bem essa impossibilidade 
de retorno a antiga situação. 

As  profundas agitações ocorridas entre o fim da rebelião pau- 
lista e a abertura do problema presidencial, revelaram a gravidade 
das contradições que ocupavam a vida brasileira e se refletiam no 
problema político. Claro fica que também o quadro internacional 
contribuiu para agravar tais contradições; assim, em 1922, o fascis- 
mo, em 1933 a ascensão de Hitler ao poder, significando um avanço 
fascista, de que a situação espanhola fora o episódio mais flagrante. 
E, no Brasil, as bases para a estruturação de um regime democrá- 
tico eram frágeis, até porque, a classe operária que assistira a revo- 
lução de 1930, revelamse ainda insuficientemente organizada e dé- 
bil quanto ao seu próprio papel para que pudesse ter uma atuação 
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significativa. Por outro lado, entre a classe média, as formulações 
fascistas encontraram campo favorável, pois, elas simulavam a prá- 
tica do nacionalismo. E, a partir de então, a luta entre esquerdistas 
e direitistas no país, tornou-se acirrada, permitindo a criação de 
uma frente única democrática. A mobilizaçrto da opinião pública 
acabou por terminar na intentona de 1935. Sua repressão inaugurou 
no Brasil o período de reação fascista, e, a ditadura instaurada por 
Getúlio Vargas em 1937, nos parece ter sido uma tentativa de rea- 
lizar a revolução burguesa sem o proletariado. Era o Estado Novo, 
o fim da democracia de partidos, o início da ditadura paternalista. 

As contradições de como surgiu o Estado Novo, e as que se 
mantiveram ou apareceram em sua vigência, apresentavam-se com 
uma complexidade que o aparato policial, a repressão e a extremada 
centralização apenas tentaram disfarçar; e o golpe de 1945, que re. 
tirou Vargas do poder, fora um motivo para deter, pela força, um 
processo implacável, onde a velha aliança do latifúndio com o im- 
perialismo venceria mais uma luta, que por sinal, não seria a ú1- 
tima.. . 

Realmente, o golpe de 1937 aproximou o Brasil dos estados to- 
talitários e Vargas repetiria em seus discursos os "chavões" utili- 
zados pelos ditadores, sobretudo aqueles que apontavam para os 
perigos da infiltração comunista, o que sem dúvida, ainda que de- 
magógico, atendia a uma variada gama de interesses, pois, em ver- 
dade, a conciliação trabalhista amorteceu o choque de classe e dis- 
sipou o potencial de luta num grupo social emergente. 

Portanto, sob vários aspectos, o Estado Novo (1937-45) refor- 
çou e desenvolveu certas tendências que se haviam esboçado em 
30-37: arranjo de classes urbanas com a burguesia agrária (princi- 
palmente do setor cafeeiro); industrialização; participação do Esta- 
do em assuntos econõmicos; sindicalismo atrelado ao aparelho es- 
tatal; fortalecimento do Estado, em face das exigências do capital e 
de controle das classes assalariadas. 

Já para o período de 1946-64, o pouco de democracia existente 
no pais ficou apenas nas cidades, em alguns setores burgueses e 
médios delas. E, a partir de 1964, sob o Estado militar, apoiado no 
bloco industrial, financeiro e monopolista, predominaram os inte- 
resses da grande burguesia financeira e monopolista estrangeira e 
nacional. Isto significa dizer que nesse longo período os principais 
problemas da sociedade, tais como as desigualdades sociais, os 
desequilíbrios regionais, a posse e o uso da terra, a questão operá- 
ria, os dilemas do ensino e tantos outros, tudo foi tratado em ter- 
mos de estratégias e táticas militares. 

Em decorrência dos frequentes movimentos de ascenso popular, 
tanto na cidade quanto no campo, as classes dominantes desse pe- 
ríodo, respondem com a violência, até porque nem mesmo as con- 
quistas democráticas básicas da própria burguesia foram preser- 
vadas. E, nesse sentido, podemos concordar com Octavio Ianni 
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quando afirma, ao estudar "O ciclo da revolução burguesa", que sob 
a ditadura militar houve "uma contra-revolução burguesa que atra- 
vessa essa história". 

A medida que avançava o processo democrático, que os tra- 
balhadores em geral, na cidade e no campo, organizavam-se em ter. 
mos políticos, as forças reacionárias do país, em associação com o 
imperialismo, movimentavam-se no sentido de bloquear o processo 
político, uma vez que, tanto a burguesia urbana quanto a rural, 
mobilizaram-se para deter o ascenso político do povo. 

Cumpre-nos dizer que a luta pela industrialização, nacionaliza- 
ção, estatização, reformas de base, liberdade sindical, partidos po- 
líticos livres e outras reivindicações populares e burguesas, todas 
essas lutas expressaram avanços democráticos que foram além do 
populismo. 

Queremos ainda salientar que durante a vigênciad o regime de- 
mocrático burguês (1946-64). os acontecimentos políticos, quer fos- 
sem de cunho populista ou adversos a ele, favoráveis a democracia. 
ou não, propiciaram algumas indicações significativas, tais como: o 
desenvolvimento da sociedade civil (associações de classes, sindi- 
catos, partidos, debates, mercado nacional, comunicações e trans- 
portes, etc.); desenvolvimento da economia (indústria, comércio, fi- 
nanças, mercados, divisão do trabalho, etc.); os regionalismos que 
foram reduzidos ou redefinidos, em termos de uma sociedade mais 
nacional; o desenvolvimento da cidadania (como principio e prática 
políticos); a massa começou a sentir-se e a atuar como classe social 
(mais ainda na cidade do que no campo), e, por fim, o Estado que 
ia adquirindo uma articulação especial com a sociedade, classes, gru. 
pos, povo, cidadãos, ganhando, com isso, uma configuração mais 
democrática. 

Com isso estamos dizendo que sob o militarismo a sociedade 
brasileira fêz predominar os interesses da burguesia, que manteve-se 
como classe dominante, fazendo com que várias classes sociais - 
burguesia latifundiária, classe média, pequena burguesia - além de 
vários grupos sociais - tecnocracia civil e militar, clero, intelectuais 
- compusessem o poder na fase da ditadura. 

Em perspectiva histórica ampla, esse período representou uma 
ímportante etapa de transição estrutural para a sociedade brasileira 
onde foi notório o desenvolvimento do capitalismo, da indústria, da 
cidade, das classes sociais urbanas e rurais, da formação e expansão 
de empresas agrícolas, pecuárias, agroindustriais entre outras. Ao 
lado disso, foi significativa a articulação das classes sociais urbanas 
e rurais e a integração do proletariado, formando-se um mercado 
nacional de força de trabalho de intensa movimentação. Por outro 
lado, a burguesia não querendo ceder e, frente a contínua contra-re- 
volução burguesa, parece que as classes subordinadas terão que 
fazer sua opção, no sentido de continuarem ou não, aceitando re- 
formas que venham de cima para baixo. 
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Tudo nos leva a considerar que, com a crescente movimentação 
dos grupos sociais no Brasil, com a não menor politização dos ope- 
rários, intelectuais e outras categorias sociais subordinadas, aumen 
tando a força política das classes assalariadas, que se estejam es- 
gotando as condições de continuidade da contra-revolução burguesa 
no país o que, por outro lado, facilita o agravamento das contradi- 
ções de classe em âmbito nacional, abrindo novas perspectivas para 
o desenvolvimento da democracia. Parece-nos que o impasse institu- 
cional é, portanto, simples: deseja-se a democracia, mas, ainda, teme- 
se a democratização. E tudo está a depender da atuação das classes 
e grupos sociais, pois, uma democracia que se teme, jamais se de- 
senvolverá, até porque uma democracia é democrática por sua for- 
ça e não pela força, e parece não estar fácil romper com o autorita- 
rismo que predomina ao longo da história brasileira.. . 



A REPÚBLICA E A LITERATURA 

Antõnio Roberto de Paula Leite 

A literatura como expressão da sociedade significa mencionar 
um dos aspectos mais importantes do processo histórico brasileiro. 
O que quer dizer isso? Apenas acentuar a presença do povo, da 
massa anônima neste formulário. Trocando em miúdos: não existe 
o fato literário em si mesmo. E, até certo ponto, por isso, a lite- 
ratura brasileira não foi autenticamente representada durante dé- 
cadas e até séculos.. . Traduzindo, ainda, a obra de arte não nasce 
inteira na mente dos autores, sem condicionamentos, sem raízes. 
Agora, o que pretendemos recordar, mesmo de passagem, que a 
estrutura, formação e desenvolvimento pertencem, isto é, fazem 
parte do chamado processo total da sociedade. 

O caso da literatura brasileira ter sido elaborada por um povo 
de passado colonial, poderá justificar e até caracterizar determina. 
das precariedades. Mas, se isso ocorreu, essa situação modificou-se. 
Há exemplos de que houve e há condições para afirmações estéticas 
de nível universal. Vide Machado de Assis, por exemplo. Quanto a 
chamada precariedade da literatura brasileira colonial vejamos o 
depoimento de José Veríssirno: "No período colonial haverá esta 
forçosamente de ocupar-se de sujeitos e obras de escasso ou ne- 
nhum valor literário, como são quase todas as dessa época. Não 
sendo, porém, esse o único da obra literária, nem o ponto de vista 
estético e só de que podemos fazer a história literária, cumpre do 
ponto de vista histórico, o mais legítimo no caso, apreciar autores 
e livros que, ainda aquela luz medíocres, têm qualquer importância 
como iniciadores, precursores, inspiradores ou até simples indículos 
de movimentos ou momentos literários. É justamente naquele pe- 
ríodo de formação, o mais insignificante sob o aspecto estético, mas 
não o menos importante do ponto-de-vista histórico, que mais nu. 
merosos se nos depararão obras e indivíduos de todo mofinos." (José 
Veríssimo - História da Literatura Brasileira, 3+ed., Rio, 1954, p. 
20). 

Portanto, a história da literatura brasileira é a história de nos- 
sas atividades literárias, pairando e sobrevivendo na memória cole. 
tiva do País, da Nação. 

Como é sabido, são poucas na literatura brasileira as referências 
ao elemento cativo durante a escravidão ou, mesmo, depois. Assim 



158 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

é, o escravo aparece como mero apêndice, pequeno atributo nas 
páginas dos autores românticos, quase sempre em plano secundário. 
A guisa de exemplos, poderemos citar, entre outros, A Escrava Isau- 
ra (1875j, de Bernardo Guimarães, com mais de 60 edições, uma 
das narrativas mais populares face, principalmente, das novelas em 
TV. Ou, ainda, do esquecido Coelho Netto, Rei Negro (1914); A Mar- 
cha, de Afonso Schimidt; Viriato Corrêa em Chica da Silva e Ou- 
tras Histórias; outros, ainda, como Sinhá Moça, de Maria Dezonne 
Pachedo Fernandes, Luz e Sombra, de Maria José Dupré; Inocência, 
O Encilhamento (18931, Ouro sobre Azul, do visconde de Taunay. 
De certo modo, também, Império e República (embora este volume 
se insira mais como Recordações e História), do mesmo autor. 

A República e a escravidão inspiraram várias outras obras li- 
terárias. 

Antes de terminar a primeira metade do século passado, já se 
vislumbrava, na Europa, o positivismo contista, o evolucionismo 
spenciriano, o transformismo darwinista, a presença de Taine, de 
Renan, com suas colocações intelectualistas. É óbvio, esses vetores 
iriam exercer, como de fato exerceram, influências na literatura. E 
ajudaram a superar o Romantismo, embora em nossa terra esse 
conjunto de elementos somente se fizeram sentir duas décadas após 
o verificado no contexto europeu. 

Como tivemos oportunidade de afirmar, recentemente, em outro 
trabalho, a queda do regime monárquico no Brasil, em 1889, causou 
surpresa nos grandes centros europeus. Simplesmente porque es- 
tavam acostumados a considerar o País, em contraste com outras 
repúblicas sul-americanas, como uma calma, tranqüila "democracia 
coroada." 

Por outro lado, convém repetir, o advento da República no 
Brasil não foi marcado pela presença de reformas fundamentais. 
Nem de mudanças consideráveis. Dizia-se abertamente que a monar- 
quia, era uma planta exótica na América. Os republicanos de todas 
as épocas, mesmo porque os houve sempre, repetiam esse lugar-co- 
mum. Aliás, muitos monarquistas afirmam a mesma coisa, logo.. . 

A monarquia foi uma resultante, que correspondia aos interes- 
ses dos grandes proprietários de terras (e de escravos), e da In- 
glaterra. Além disso, havia a preocupação que surgissem os cau- 
dilhos, ou sejam, os Bolívares.. . isto é, os líderes das revoltas dos 
países de origem ibérica.. . Portanto, quando terminou a primeira 
metade do século passado, a chamada classe senhorial estava con- 
solidada. Era a grande empresária da Independência política. 

A abolição do tráfico negreiro eni 1850 parara de maneira pau- 
latina o envio de mão-de-obra escrava. Mais tarde, o espírito co- 
mercial do país que se resumia na importação e na venda de seres 
humanos, transformou-se. E, tudo começou mudar. 0 s  investimen- 
tos destinaram-se a agricultura, indústria e comércio. 
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O Manifesto Republicano de 1870, coincide com o término da 
guerra com o Paraguai. Mas, realmente, o que condicionou a queda 
da monarquia foi a eliminação do trabalho escravo, além da expan- 
sao da cultura do café e a imigração européia. 

Não constitui nosso objetivo, aqui, examinar as diversas fases 
que marcaram o processo de extinção do regime servil. A Lei Áurea 
sancionou uma situação de fato. Nada mais. Após 1880 a estrutura 
do trabalho escravo não mais atendia as novas condições que a 
economia brasileira exigia. Mesmo porque foram implantados novos 
métodos de produção. E, em outubro de 1897, o Clube Militar sob 
a presidência do marechal Deodoro da Fonseca, recusava-se a captu- 
rar os escravos fugitivos, então, em grande número. Portanto, o 
Exército não se prestou ao abominável papel de capitão-do-mato. . . 
Ele ganhara coesão interna a partir da guerra com o Paraguai. E, 
com isso, não só iria manter uma unidade orgãnica como também, 
era o mais fiel intérprete da incipiente classe média. 

De 1850 a 1870, o País passou por grandes mudanças. Surgiram 
o telégrafo, as primeiras indústrias (com Mauá), as estradas de 
ferro, etc. 

Deve-se recordar que as idéizs republicanas não eram novas no 
Brasil. Assim, antes, durante e depois da Independência, o ideal re- 
publicano estava presente em maior ou menor dose. As transfor- 
mações ocorridas no decênio 1868-1878 agitaram o País. E o café 
proporcionou um novo painel, isto é, ocorreu uma ascensão do 
padrão de vida da classe média. A partir daí, na área cultural sur- 
giu o naturalismo, o positivismo e o evolucionismo. A maioria dos 
intelectuais originava-se da classe média, das profissões liberais, dos 
burocratas, dos oficiais militares (bacharéis em ciências físicas e ma- 
temáticas), além dos elementos da burguesia comercial. Observa 
Antônio Cândido: "Uma função social em prol da mentalidade cien- 
tíica e uma orientação intelectual, liberta do formalismo colonial e 
do beletrismo romântico. Um dos postulados que propugnou foi a 
introdução do método científico e do estudo das ciências. No Brasil 
de então, as ciências andavam relegadas para o segundo plano, pre- 
teridas no ensino, confinadas a poucos especialistas desajudados do 
governo e ignorados da opinião pública. O seu advento coincidiu 
com o movimento crítico, a ascensão da burguesia e o predomínio 
do espírito urbano sobre a mentalidade ligada ao domínio rural." 
(Antônio Cândido - Introdução ao Método Crítico de Sílvio Rome- 
ro, SP, 1945, pps. 178/179). 

E, em 3 de dezembro de 1870 surgiu no Rio o jornal "A Repú- 
blica" que durou apenas quatro anos. Contudo, publicou o Ma- 
nifesto Republicano, assinado por pouco mais de cinqüenta pessoas, 
todas pertencentes a classe média. Em 18 de abril de 1873, teríamos 
em Itu a famosa Convenção Republicana. 

A primeira década do século foi um período de relativa euforia. 
Abafada a custa de muito sacrifício a revolta de Canudos. extintos 
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os focos monárquicos, o Brasil entrava numa fase de prosperidade. 
E, a 7 de setembro de 1904 o Presidente da República podia percor- 
rer, num bonde sobre trilhos improvisados a Avenida Central de 
ponta a ponta. E a mudança da paisagem urbana se ia refletindo na 
paisagem social, assim como em nossa vida literária. 

O bibliófilo Martics, personagem conhecido no Rio da bélle épo- 
que, costumava dizer a Capistrano de Abreu que o gosto pela leitura, 
na velhacap, havia desaparecido de 1870 em diante, com as corridas 
de cavalos. Já na década de 90 a literatura era confundida com a 
vida mundana.. . quando José do Patrocínio, que gostava de apa- 
recer, depois do fracasso de tentar fazer subir ao céu um aeróstato, 
foi o primeiro a trazer da Europa o automóvel. E muita gente correu 
para ver e conhecer aquela máquina que desprendia fumaça e um 
cheiro insuportável de gasolina. A alegria durou pouco. O jornalista 
com alguns amigos foram dar um passeio. E imprimiram a grande 
velocidade de 3 quilômetros por hora. . . levando a infernal máquina 
de encontro as árvores da Rua da Passagem, liquidando completa- 
mente aquele instante de glória da tecnologia humana.. . Tempos 
depois eram desembarcados os carros de Guerra Duval e do Capitão 
Cardia. Assim, o novo veículo ia se incorporando a vida carioca. A 
era do automóvel, exclamava Jo5o do Rio. 

Em 1896, T.A. Araripe Júnior, que formava conjuntamente com 
Sílvio Romero e José Veríssimo, a famosa trindade crítica do País, 
publicou o volume "Movimento de 1893" - Rio, 254 ps. Era um 
conjunto de artigos que apareceram nas colunas da Semana durante 
o ano de 1894: Alguns dos assuntos de estética neles tratados não 
são hoje novos graças a rápida invasão da crítica francesa. Ao tem- 
po, porém, em que aqueles artigos foram escritos, tais questões 
eram, pelo menos entre nós, objeto de curiosidade para a maior 
parte do público, afirmava o mesmo crítico no prólogo. Acrescen- 
tava, ainda, o referido analista: "Reproduzindo em livro o que foi 
então publicado como simples retrospecto de um período literário, 
e adicionando-lhe a crítica dirigida, em tom humorístico ao pessi- 
mismo literário ae Max Modau, pretendo apenas assinalar, em 
documento mais acessível aos estudiosos, que nós brasileiros não 
ficamos indiferentes diante do movimento literário dos grandes cen- 
tros civilizados. Há muita coisa curiosa nesse livro. Por exemplo, 
as ps. 24/25, o autor afirma entre os livros inspirados pelo espírito 
republicano encontra-se, logo após as Festas Nacionais de Rodrigo 
Otávio, a Democracia Representativa, de Assis Brasil, "um livro con- 
solador e ao mesmo tempo cheio de nacionalismo". Em 1978 (em- 
bora escrito em 19661, publicamos um ensaio sobre o campineiro 
Alberto Salles, entre outras coisas, defendemos a tese segundo a 
qual, o autor de "A Pátria Paulista" e o gaúcho Assis Brasil foram 
os dois ideólogos da República. 

Muitos dos poetas e romancistas da época resenhados por Am- 
ripe Júnior, desapareceram na voragem do tempo. Por exemplo, o 
parnasiano Vítor Silva, Artur Lobo, Figueiredo Pimentel, Luís Rosa, 
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Zalina Rolim e tanta gente.. . Por outro lado, acentuava também: 
"Outro tanto não posso dizer da romancista Delia, que parece te1 
qualidades inteiramente negativas para o gênero que pretende cul. 
tivar. 

Celeste ressente-se dos mesmos defeitos notados nos livros an- 
teriormente dados a estampa por aquela gentil escritora. Z a histó- 
ria de uma moça que "teve a sua primeira impressão na pessoa de 
um tenor gordo, de longa cabeleira negra e anelada"; que, aspi- 
rando ser amada e arrebatada por salteadores, casa-se com um estú- 
pido que a chicoteia e acaba por separar-se e cair na vida livre. 
Como heroína que é, essa moça compraz-se em discutir o seu tem- 
peramento e explicar as suas faltas. Por mais, porém, que se esforce, 
a sua eloqüência não chega a dar-nos senão a impressão de uma ero- 
tomaníaca, mal dissimulada, de uma moça doida, uma avoada como 
se diz vulgarmente, mal ensaiada e ainda pior descrita. Reminiscên- 
cia de alguma página de George Sand, truncada. 

Já se vê que Delia não perdeu a preocupação antiga da litera- 
tura brutal. Os temperamentos fortemente obscenos continuam a 
tentá-la; mas a sua pena, apesar disso, permanece incolor, inexpres- 
siva, completamente ausente da veemência que poderá resgatar o 
erotismo desbragado das suas heroínas." "Id. ib. p. 145). A página 
seguinte continua o massacre: "Brutal por brutal, é preferível o Abor- 
to de Figueiredo Pimentel porque este ao menos possui o talento 
de narrador." (Id. ib. p. 146). 

Em contrapartida, estudiosos contemporâneos preocupam-se com 
a atitude de Machado de Assis perante os acontecimentos de 15 de 
novembro de 1889. Tudo indica através de depoimentos esparsos 
que o autor de Quincas Borba nunca foi republicano. 

Cresce a opinião que Machado foi um monarquista liberal. Re- 
centemente, sairam artigos e ensaios formulando a tese segundo a 
qual ele foi monarquista convicto a vida toda (porém, sabe-se que 
na juventude teria recebido a influência do republicano francês, exi- 
lado, Charles Ribeyrolles). 

Como é do conhecimento geral, em 1868 houve espécie de "golpe 
branco" dentro do Império, ou seja, inventando, criando um pre 
texto, o imperador pressionou no sentido de demitir o governo Za- 
carias de Góis, substituindo-o pelo lider conservador, Visconde de 
Itaboraí. Os motivos, as justificativas para o "golpe de Estado" en- 
contravam-se na recusa da marquês de Caxias, de cooperar com O 
governo liberal; a outra, seria a própria Guerra do Paraguai. 

Em artigo publicado num veiculo de nossa imprensa (Supl. Cult. 
ESP, 16-09-89, p. 4). o brasilianista, John Gledson, asseverou que 
Sérgio Buarque de Holanda data dessa intervenção clara, aberta do 
Imperador o início do fim do Império, enfatizando que dois anos 
mais tarde, isto é, em 1870, diversos dissidentes liberais fundaram 
o partido republicano, justamente, porque, fartos dos abusos do 
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chamado Poder Moderador. Acontece, porém, que a queda do Ga 
binete Zacarias, em 1868, foi "decisiva para o prestígio das institui. 
ções em nosso País. Pode-se dizer que o grande processo de desinte. 
gração do sistema monárquico data daí." (Oliveira Viana - O Ocaso 
do Império - Cia. Melhoramentos, SP, s/d, p. 17). Portanto, essa 
"descoberta" deve-se ao pioneiro da sociologia de campo no País e 
não ao autor de Monções. . . 

De resto, José Maria dos Santos, em A Política Geral do Brasil 
(p. 125) lembraria que a queda desse gabinete acentuaria a irritação 
contra o poder pessoal do Imperador. No Manifesto Radical de 1869, 
entre outras medidas de reforma, solicitava-se a abolição do poder 
moderador. (J. Magalhães, SP, 1930, p. 125). 

Na República deu-se ênfase as exportações de café, a abertura 
das ferrovias, a expansão do comércio proporcionaram um novo 
sentido a economia. Ou seja, os negócios ampliaram-se, o crédito 
evoluiu, a Bolsa de Valores se fortaleceu. Apareceu uma indústria 
de ferro que facilitava e condicionava um novo processo de indus- 
trialização. As ruas das capitais eram iluminadas por modernos lam- 
piões de gás; bondes cruzavam bairros; rios são canalizados; siste. 
ma de água e esgotos se multiplicam; telégrafo submarino põe o 
Brasil em contacto com o mundo. São alguns dos melhoramentos 
verificados na República e, mesmo nas ultimas décadas do regime 
anterior. É desse período a figura de Mauá. Reconhecemos que a 
República foi uma manifestaçáo, ou melhor, uma nova composição 
das chamadas classes dirigentes, rompeu quadros antiquados, ana- 
crônicos do Império, delineando perspectivas consoante as novas 
forças produtivas em jogo. 



BIBLIOTECAS, LIVROS & PAPÉIS 

Adérito Calado 

Em simples e sucinta compilação de alguns dados a respeito da 
maneira pela qual surgiram as primeiras bibliotecas e o que cons- 
tituiam em suas origens, é o que apresentamos, como despretensiosa 
resenha de nossa leitura da "História da Civilização" de Will Durant 
e de trabalhos concernentes de outros autores. 

Os primeiros acervos das mais antigas bibliotecas não apre 
sentavam o aspecto que conhecemos há séculos. Na história das 
bibliotecas, as primeiras, são classificadas de "Minerais", em razão 
das suas obras serem compostas de tabletas de argila, e, pouco 
depois, sob a denominação de "Vegetais" e, mais adiante, de "Ani- 
mais", em virtude do emprego de rolos de papiro e de pergaminho. 

Hoje em dia há bibliotecas de diferentes especialidades e em 
profusão. E o estudo da técnica de organizá-las e administrá-las ade- 
quadamente está subordinado a biblioteconomia. 

Existe até uma suposta arte de adivinhar por intermédio de li- 
vros, que é conhecida como bibliomancia. Antigamente ela era tida 
em elevacio conceito em Roma, na Grécia e no Oriente, entre os 
muçulmanos, e na Pérsia. 

Para esta prática costumam usar livros sagrados como a Bíblia, 
o Alcorão e o Zend-Avesta, ou também obras épicas, a Iliada e 
Odisséia, de Homero, e ainda a Eneida, de Virgílio. Devido, as vezes, 

brevidade dos seus versículos e, mormente, a sua interpretação 
dúbia, para quem não foi iniciado em seus estudos, é que são facil- 
mente iludidos os espíritos mais fracos e ludibriados os incautos. 

Uma das operações para estas adivinhações consiste em enter- 
rar um alfinete nas páginas fechadas do livro que se deseja con. 
sultar, e onde houver chegado a ponta deste verifica-se o que está 
escrito, concluindo, depois, com os prognósticos favoráveis ou adver- 
sos por ele indicados. Ou, então, o livro é aberto ao acaso e, de 
olhos vendados, aponta-se com o dedo sobre a página aberta. Esta 
última prática, aliás, é a mais comumente usada. 

A r e s t a u r w  de livros que foram, em parte, destruídos pelo 
tempo ou pelas traças, é reconhecida hoje como a difícil arte da 
bibliátrica, a qual exige muita paciência e boa assimilação do as- 
sunto. 
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Bibliognosia é o conhecimento especializado dos livros, quanto 
ao seu valor, à sua história e ao seu custo. Nesta importante arte. 
em que tanto se consagrou Stefan Zweig, rareiam atualmente os 
seus peritos. 

Bibliomania, como a própria palavra já indica, é a mania de 
acumular ou colecionar livros, não para os ler, mas, unicamente 
pelo prazer de possuí-10s. Conta-se que o Marquês de Chalabre, cuja 
mania de acumular livros era conhecida, morreu de desespero por 
não poder alcançar uma edição da Bíblia que havia imaginado. 

O estudo geral das bibliotecas, quanto ao seu conteúdo e ao seu 
conjunto de obras, à variedade dos seus assuntos e ao seu escopo 
educacional, é da alçada da bibliotecologia. 

Pelo número de bibliotecas, de novas produções literárias e de 
obras de divulgação, podemos aquilatar o grau de cultura de um 
povo. Pois, o que temos hoje, de melhor, da Grécia de outrora, não 
foi o que nos legou o seu periodo áureo? De Roma dos Césares, 
n2io foi o que nos patrocinou Mecenas? 

As preferências de leitura de uma pessoa, são dados convincen- 
tes para se avaliar, não só a sua cultura, como também o seu pró- 
prio caráter. 

A palavra biblioteca é composta de outras duas gregas: biblion= 
livro e theke=armário. Essa definição provém do modo dos egípcios 
conservarem dentro de um vaso o rolo de papiro e arrumarem, por 
sua vez, estes vasos em estantes, depois de haverem sido devida- 
mente rotulados. 

O termo bíblia foi proveniente de uma das cidades mais antigas 
da Fenícia e que, também, era a sua capital: Biblios. Isto acontecen- 
do pelo motivo do papiro ser um dos seus principais artigos de co- 
mércio, o que deu ensejo aos gregos de tomarem o nome dessa 
cidade como sinônimo de livro. 

O aparecimento de bibliotecas foi sendo efetuado de acordo com 
os primeiros progressos da escrita e da maneira pela qual os ho- 
mens podiam fixar e perpetuar as suas idéias e seus pensamentos, 
no início assim de um processo embrionário de comunicação. 

O que se conhece hoje sobre o passado da nossa civilização e 
cultura, deve-se n%o só aos monumentos e obras de nossos ante 
passados, como, ainda, em grande parte, as crônicas e aos livros 
que nos legaram. 

Por essa razão é que Carlyle disse: - "Tudo o que a humanidade 
tem feito, passado ou sido, jaz, como C O ~ S ~ N ~ ~ O  por arte IE.ági~a, 
nas páginas dos livros: a mais prezada posse do homem." 

Os primitivos romanos usavam, para escrever, tábuas de ma- 
deira e também cascas de árvores, de preferência, mogno, plátano 
e tília. 
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A palavra latina liber denomina assim a casca interior das ár 
vores, dela é que se originou a nossa: livro. 

A dar crédito a alguns historiadores e arqueólogos, foi há mais 
de 3.200 anos que se começou a usar a argila em substituição as 
tábuas de madeira e cascas de árvores. 

Quando a cultura do homem chegou a esse estágio é que come. 
çaram a surgir as primeiras bibliotecas ou o que assim pode-se de. 
nominar. 

Foi na Suméria, ao que se presume, onde apareceram as pri. 
meiras bibliotecas, compostas de tabletas de argila. 

Os sumerianos foram os antecessores dos egípcios. Conta-nos 
Will Durant, que há 2.700 anos, grandes bibliotecas haviam na Sumé. 
ria e que nas ruínas de Te10 descobriu-se uma coleção de, mais ou 
menos, 30.000 tabletas de argila empilhadas e organizadas com mui- 
ta ordem lógica. 

Do império de Sargão I recolheram os arqueólogos documen. 
tos gravados em barro, escritos em caracteres cuneiformes, guarda- 
dos dentro de vasos de argila lacrados com asfalto. 

Nesse material plástico e maleável que era a argila, os escribas 
fixavam a relação dos acontecimentos, passavam escrituras de con- 
tratos, compromissos comerciais etc. Em seguida, coziam a tableta 
ao fogo, ou secavam-na ao sol e assim obtinham algo s6 menos du- 
rável que a pedra. 

0 s  babilõnios também escreviam sobre tabletas de argila mole, 
com um estilo ou prisma triangular e depois deixavam essas table- 
tas secar. 

Se o que se escrevia, contam-nos alguns cronistas, era uma 
carta particular, polvilhavam o tijolo e metiam-no dentro de um 
envelope igualmente de argila e marcado com o selo do remetente. 

Na Babilõnia as bibliotecas eram instaladas nos templos e nos 
palácios reais. Entretanto, várias de suas bibliotecas perderam-se. 
Contudo, uma das maiores, a de Borsipa, segundo nos descreve Jas- 
trow, foi copiada e conservada na biblioteca de Assurbanipal, fa. 
moso rei assírio. 

Essa biblioteca, construí& em Ninive, há mais de 2.500 anos, 
compunha-se de 30.000 tabletas e ela é, ainda hoje, a principal fonte 
do nosso conhecimento a respeito dos povos que habitaram a faus. 
tosa Babilõnia e a legendária Sumeria, pois nela haviam obras reli- 
giosas e históricas, de magia e de astrologia, além de catálogos de 
plantas e de animais, mapas e estipulações de toda espécie. Todo 
esse material encontra-se atualmente bem conservado no Museu Bri- 
tânico, de Londres. 
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Acrescenta o mesmo historiador que essas tabletas foram clas. 
sificadas e catalogadas, cada qual com sua etiqueta. E em muitas 
delas aparece o ex-libris do rei: - "Destruído seja pela cólera de 
Assur e Belit quem esta tableta desviar. Sejam o seu nome e a sua 
posteridade varridos da face da terra." 

Os assuntos registrados nessas tabletas eram traduções de obras 
mais antigas e sem datas. Na realidade o propósito do rei assírio 
foi preservar do esquecimento a literatura que havia florescido na Ba- 
bilônia; e o seu nobre intuito acabou mesmo sendo conseguido. Isso 
é para se admirar, sabendo-se que os assírios dedicavam-se mais às 
lutas e caçadas que as letras propriamente ditas. 

Em 1930, arqueólogos franceses, desenterraram, em Zapouna, ao 
sul da Síria, uma biblioteca de tabletas de argila, algumas escritas 
em hieroglífico e outras em alfabeto ienício, que supõem haja per- 
tencido ao século XIII 1A.C.). 

Os gregos usaram muito tempo tabletas de madeira recobertas 
de cera, as quais eram utilizadas pelos escolares. A escrita em ta- 
bletas de cera fazia-se com um estilete de metal, cuja extremidade 
contrária servia para apagar o que havia sido escrito. 

Na época de Alexandre, consoante a opinião de alguns historia- 
dores, é que se deu o aproveitamento do papiro na confecção de 
livros. 

Como ninguém ignora, o papiro é uma planta que abundava 
nas margens dos rios ou pântanos no antigo Egipto e que, depois 
de seca, esticada e preparada por processos especiais, servia como 
ótimo material para a escrita. Essa planta, nos dias de hoje, somente 
é encontrada em lugares da Abissínia, Siria e Sicília. 

Calcula-se que os mais velhos papiros, datam de 3.500 anos atrás, 
o que está de acordo com o que hoje se sabe da antiga civilização 
egípcia. 

Para obter-se rolos de papiro, emendavam-se as folhas umas 
nas outras, formando, as vezes, tiras com mais de 30 metros de 
comprimento, isso de acordo com a variedade e extensão do assunto, 
ou a fertilidade da imaginação do escriba. 

O papiro era, para aqueles tempos, excelente papel, de uso prá- 
tico, de durabilidade comprovada e de fácil transporte e, sobretudo, 
ocupava menos espaço que as tabletas de argila. 

A s  antigas notas do Banco Italiano, era impressas em papiro. 

Com o uso intensivo do papiro tornaram-se famosos os escribas. 
O escrever era, então, uma arte, que exigia habilidade caligráfica 
toda especial. No Egito havia escolas de escribas, onde se prepara- 
vam os funcionarios públicos, ensinando-se além da heiroglífica, as 
leis e os preceitos de administração. Essas escolas formavam ho- 
mens de grandes iniciativas que chegavam a tomar assento na pró- 
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pria assembléia dos Sanís (os Grandes), altos funcionários que di- 
rigiam as finanças e a política, verdadeiros orientadores adminis- 
trativos do país, supervisionando os vários ramos da economia na 
agricultura e na indústria. 

A propósito, cita-nos Will Durant, que uma destacada persona 
lidade da IV dinastia, aparece, em seu túmulo, como o "Escriba da 
Casa dos Livros". 

A primeira biblioteca do Egito, que se conhece, foi organizada 
em Menfis, pelo faraó Ramsés 11, há 2.200 anos (A.C.). E, assevera 
Deodoro que, logo na entrada dessa biblioteca, estavam gravadas as 
seguintes palavras: "Remédios da Alma". 

As bibliotecas foram também cognominadas pelos egípcios de 
"Tesouro dos Remédios da Alma" e os bibliotecários, "Governadores 
dos Livros". Estes faziam parte integrante dos funcionários da 
casa real dos faraós. 

Na Grécia, a mais antiga biblioteca que se tem ciência, é a que 
Pisistrato fundou em Atenas há 570 anos (A.C.). Uma comissão no- 
meada por ele coligiu e fixou em forma de caracteres escritos a Ilia- 
da e Odisséia, de Homero, que, até então, eram transmitidas oral- 
mente. 

Em Samos e Efeso, esta úitirna cidade conhecida pelo seu magní- 
fico templo, que era considerado uma das Sete Maravilhas do Mm- 
do, também existiam bibliotecas. As obras da biblioteca de Samos 
foram levadas, por Xerxes, para a Pérsia, no início das Guerras 
Médicas e retomadas para Atenas, no século I1 da nossa era, pelo 
imperador Adriano. 

Ao que parece, foi o imperador Augusto quem fundou as pri- 
meiras bibliotecas em Roma. 

A "Biblioteca do Divino Augusto", assim chamada uma delas, 
estava localizada junto ao Palatino. Compreendia diversas salas para 
conferências e leituras. Aí, eram apresentadas ao público, as novas 
produções em literatura e ciência. Foi nesse período de extraordi- 
nária cultura que surgiram, sob os auspícios de Mecenas, alguns 
dos notáveis valores, como Virgílio, Ovídio, Horácio, Tito Lívio, 
Lucrécio. 

Na primeira biblioteca pública edificada no átrio do templo ro- 
mano da Liberdade existiam duas seções, uma composta exclusiva- 
mente de obras gregas e outra de obras romanas. 

Roma contava, no século IV (D.C.), com 29 bibliotecas públi- 
cas. E os remanescentes delas encontram-se atualmente conservados 
na Biblioteca Apostólica do Vaticano. 

Naqueles tempos, havia tanto na Grécia como em Roma, algu- 
mas bibliotecas organizadas por iniciativa particular. Dessas, a prin- 
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cipal era a de Aristóteles, que, depois de sua morte, foi anexada a 
biblioteca de Alexandria. 

Foi Ptolomeu I quem deu princípio a constmção da grande bi. 
blioteca de Alexandria e Ptolomeu I1 quem a terminou. O prédio 
em que se instalou a biblioteca era ligado ao palácio real através de 
piIastras. Ao seu redor, ergueram-se o Museu, o Templo das Musas, 
um centro de estudos e de pesquisas para os intelectuais das cidades 
do mar Mediterrâneo. 

O conjunto foi de tão relevante importância para a antiguidade 
quanto a Escola de Atenas, organizada por Aristóteles, para a civi 
lização grega. 

Esta biblioteca armazenou obras de Sófocles a tratados de geo- 
metria deixados por Euclides, além de traduções de textos da Ba. 
bilonia e do Oriente Médio. 

Ptolomeu I11 ordenou que toda obra entrada em Alexandria fos- 
se entregue a biblioteca a fim de ser copiada. A cópia, então, era 
entregue ao dono da obra e o original ficava em poder da insti- 
tuição. Diz a história que o mesmo autocrata solicitou emprestados 
a Atenas, os manuscritos de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, e fez 
um elevado depósito, como garantia desses manuscritos. Mas, em 
chegado o momento de devolvê-los, mandou simplesmente as suas 
respectivas cópias, declarando aos atenienses que ficassem com a 
garantia do depósito, que ele ficaria com os manuscritos. Tal a in- 
contida paixão pelos manuscritos originais. 

A ambição de possuir livros antigos tornou-se tão espalhada que, 
em breve, surgiram os primeiros especialistas na arte de esmaecer 
os caracteres de manuscritos recentes, danificando-os no necessário 
para serem impingidos aos colecionadores. 

A Biblioteca de Alexandria é uma das primeiras bibliotecas pú- 
blicas que se tem notícia. O cargo de seu bibliotecário representava 
a maior recompensa real e abrangia as funções de preceptor do 
príncipe herdeiro. Teve importantes bibliotecários, sobressaindo-se 
dentre eles, Calimaco, que empreendeu a organização e catalogação 
sistemática das 700.000 obras ali existentes, chegando a relacionar 
um índice geral com mais de 100 papiros. 

Essa biblioteca dedicou-se aos estudos profundos da língua e ao 
uso correto do idioma grego, chegando até a publicar uma gramá- 
tica e um dicionário. 

Trabalhavam nela uma verdadeira legião de copistas, pesquisa- 
dores, cronistas e sábios, ressaltando-se destes últimos, Heron, que 
foi um dos primeiros idealiiadores da máquina a vapor. E, assevera 
Wells, que a Biblioteca de Alexandria, com a sua divulgação cultu- 
ral, mantinha um extenso comércio de livros. 

Nessas alturas, a referida biblioteca, para impedir o progresso 
da sua rival de Pérgamo, - que possuía mais de 200.000 obras e 



REVISTA DO INSTITVTO IIIST6RICO E GEOGRIFICO DE S. PACLO 169 

tinha anexo uma pinacoteca, - fez com que Ptolomeu IV baixasse 
um decreto proibindo a exportação do papiro. Isso quase que fecha 
a Biblioteca de Pérgamo. 

Então, esta, por iniciativa do anatólio Ata10 I1 e prosseguida pelo 
seu sucessor, Eumenes 11, começou a empregar certas partes das 
peles de carneiro e bezerros, como matéria prima para a escrita, 
em substituição ao papiro. Essas peles eram preparadas por pro- 
cessos exclusivos e foram trazidas do Oriente pelos mercadores de 
Pérgamo. E havendo sido melhorado o seu preparo e difundidas por 
essa cidade, tomou o nome de pergaminho. 

Durante meio século a cidade de Pérgaino abrigou em seu seio 
a mais fina flor da cultura helênica, porém, com o domínio de Roma, 
ela acabou perdendo o seu esplendor. 

Infelizmente a impressionante Biblioteca de Alexandria também 
teve o seu epílogo quando começou a invasão árabe. 

Afirmam alguns historiadores que numa revolta contra Júlio 
César, em 48 (A.C.), chefiada por Achilas, grande parte da sua bi- 
blioteca sofreu um incêndio por obra dos próprios romanos. E, nessa 
ocasião, Marco Antonio, no auge de sua paixão por Cleópatra, pre- 
senteou-a com mais de 200.000 papiros saqueados da região onde 
hoje se acha a Turquia, ou segundo outra versão, foram transferidos 
da Biblioteca de Pérgamo. 

No entanto, a verdade é que o edifício que abrigou por seis 
séculos o maior tesouro da antiguidade desapareceu por completo, 
sem que nenhum historiador pudesse apontar, com certeza, o moti- 
vo desse lamentável acontecimento, e que chegou ele, anteriormen. 
te, a ser atingido por dois incêndios. 

As  hipóteses sobre a destmição da Biblioteca de Alexandria são 
tão numerosas quanto as lendas em torno da sua existência. Há ver- 
ses que responsabilizam a invasão árabe, comandada pelo califa 
Ornar, no século VI1 da nossa era. 

Porém, o historiador italiano, Luciano Cânfora, nega a versão 
do incêndio, no livro que publicou em 1988. "A Biblioteca Desapa- 
recida". Para ele, o fogo não chegou até o recinto da biblioteca, limi- 
tando-se apenas as circunviziniianças do cais do porto da cidade. A 
biblioteca teria sido totalmente desmontada no século 111, pelo im- 
perador Aureliano. 

+ i *  

Na lendária China, durante a dinastia dos Tsin, Tsin-Chi-Hoang- 
Ti, - que fez construir a Grande Muralha, - em luta contra os 
nobres e letrados mandou destruir pelo fogo todos os velhos textos 
invocados contra as suas idéias, medida por demais tirânica que 
resultou ficar um enorme período da sua história ainda mais obscuro. 
Na Pérsia e na China o pano de seda foi um material muito empre- 
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gado na escrita: é mesmo daí que saira a invenção do papel, con- 
forme atesta Wilson Martins em "A Palavra Escrita". 

Os chineses, naturalmente inventivos, tentaram substituí-10 por 
outro produto e passaram a fabricar o chamado papel de seda. 

A China já conhecia o papel desde uns dois séculos antes da 
era cristã. E um dos mais velhos e melhores papéis que produz é 
o conhecido papel de palha de arroz. 

A introduçáo na Europa do papel, deve-se aos árabes. Isso por- 
que, nos idos de 750 (D.C.), os prisioneiros chineses, trazidos por 
eles a Samarkand, implantaram a indústria do papel nessa cidade, 
passando-a em seguida a Bagdad e Damasco. Daí foi levada, também 
pelos árabes, a Espanha, onde começaram a fabricar o papel de 
trapos. 

Do algodão confeccionavam um ótimo papel, mas verificando o 
quanto era excelente o linho de Valência para esse fim, iniciaram 
o preparo de novo papel com esta tiitima matéria prima. E as pri- 
meiras fábricas foram instaladas nas ciciades de Jatira e Valência. 

Dessa época para cá, a indústria do papel, a manufatura de li- 
vros, já dentro dessa nova modalidade, e a difusão de bibliotecas 
tiveram o seu natural crescendo, colaborando, assim, mais tarde, 
para o aparecimento da Imprensa. 



Discurso de Posse 

O EXTRAORDINARIO MÉDICO BAIANO 
DR. JOÁO DE SOUZA PONDZ 

Walter Pinheiro Guerra 

Que inicialmente as minhas primeiras palavras sejam de agra- 
decimento ao acadêmico e nosso presidente Dr. Lycurgo de Castro 
Santos E", quebrando a praxe que vinha mantendo. Conta este so- 
dalício com 160 sócios efetivos espalhados pelo Brasil, quando as 
sessões comparece um número limitado de associados que fazem 
jus ao honroso título que ostentam. Cumpre-se ademais, agradecer 
a tantos quantos subscreveram minha proposta de ingresso. 

A todos, a gratidão daquele que o vem frequentando há cerca 
de 20 anos, trazido que fui, pelo ex-secretário Prof. Vinício Stein 
Campos, minhas homenagens a sua memória. 

Fixei-me na figura de João Pondé nominalmente citado por Eu- 
clides da Cunha em "Os Sertões". Em que pese seu relevante papel 
em Canudos, há como que uma conspiração de silêncio em torno 
de seu nome. No livro "No calor da Hora", da professora Walnice 
C. Nogueira que coleta as informações de jornalistas que acorreram 
a Canudos, não existe uma vez sequer, a menção sobre o sextanista 
de medicina João Pondé. 

Coube-lhe todavia importante atuação durante o conflito, quan- 
do substituía nas cirurgias o Major Médico Dr. Miranda Cunio nas 
oportunidades em que, acometido de gota, ficava impedido de ope 
rar. Dos que foram a Canudos, era um dos poucos que em sua in. 
fância conhecera pessoalmente o Conselheiro quando em suas an- 
danças peregrinas, passava por Itapicuru de Cima, cidade em que 
João Pondé, convivia com os familiares. 

Seu filho, general Francisco de Paulo e Azevedo Pondé, a quem 
devo os subsídios referentes a seu ilustre pai, afirmou-me que um 
dos motivos de sua convocação para integrar as tropas do Gen. Artur 
Oscar, foi o fato de conhecer pessoalmente o beato de Quixeramo- 
bim. De sua parte, seu colega de turma, Afrânio Peixoto recomendou- 
lhe que procurasse entre os pertences de Antonio Conselheiro, o 
manuscrito de suas pregações que era de interesse daquele escritor 
baiano. 

Por fim, dado o fato de conhecer pessoalmente aquele heresiar- 
ca, João Pondé foi designado para participar da comissão encar- 
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regada de atestar se o cadáver encontrado, era realmente o que 
se procurava atestar. Como se deduz, João Pondé foi mais que 
um participante no conflito de Canudos. 

Foi justamente encantado por sua personalidade, e pelo pouco 
que se falou dele é que escolhemos seu nome como nosso patrono. 
A 3 de julho de 1974, ocorreu o centenário de seu nascimento, quan- 
do o povo baiano e autoridades decidiram comemorar a significa- 
tiva data. Em sua cidade natal, na sede das Escolas reunidas D. 
João Pondé, o Conselho Estadual de Cultura homenageou seu ilustre 
filho nas palavras da professora Antonieta Meireles de Araujo. 

Em Salvador, o mesmo órgão prestou suas homenagens ao ex- 
traordinário coestaduano João Pondé. Nessa oportunidade discur- 
saram o Prof. Thales de Azevedo e o Dr. João de Souza Pondé, fes- 
tejado cardiologista patrício e seu irmão carnal. 

Nasceu João de Souza Pondé a 2 de julho de 1874 em Itapicuru 
de Cima, filho de Faustino de Souza Pondé e D. Olívia Batista Pondé. 
Seu pai era um pequeno comerciante local e Capitão da Guarda Na- 
cional, desde a guerra da Tríplice Aliança. Ali estudou as primeiras 
letras até 1888, quando mudou-se para Salvador. 

Pensaram em fazê-lo seguir a carreira das armas ou o sacerdó. 
cio. Todavia, desde os primeiros anos, o menino mostrara inclina- 
ção pela Medicina. Por algum tempo frequentou o Seminário. Não 
sentindo porém incliwão para a vida sacerdotal, inicialmente foi 
para o colégio S. José e em seguida para o colégio Spencer, onde 
completou o curso de humanidades. Para sustentar seus estudos, 
passou a lecionar nesse mesmo estabelecimento. Matriculou-se em 
seguida na Faculdade de Medicina da Bahia, em 1892 e no 4 ano mé- 
dico, foi nomeado interno da Cadeira de Dermatologia e Sifiligrafia. 
Encontrava-se no 60 ano do curso médico, quando ocorreu o episódio 
de Canudos. Logo a mocidade baiana em peso, prestou assistência 
geral e profissional aos combatentes e suas famílias. 

Salvador transformara-se em um grande hospital de retaguarda. 
Convocado por conhecer o Conselheiro quando era ainda menino 
João Pondé incorporou-se as tropas do Gen. Artur Oscar, de pas- 
sagem pela capital. Quando da estada do Conselheiro em Itapicuru, 
a criançada acorria ruidosamente ao encontro do beato, beijando- 
lhe respeitosamente as mãos ou seu carnisolão de brim americano. 
Afora o sacerdócio, cogitou-se de transformá-lo em militar. Acabou 
por ser as duas coisas: militar em Canudos e um sacerdote na me- 
dicina. Desistiu de tornar-se militar de carreira, pela maneira des- 
purlorada como eram tratados os candidatos a carreira castrense. 
Para o teatro de operações seguiu em 1897. Cerca de dois mesw 
de~ois, regressou a Salvador, quando colou grau a 14 de dezembro 
do mesmo ano, na Secretaria da antiga Faculdade de Medicina da 
Bahia. Na solenidade estava igualmente Afrânio Peixoto seu velho 
e dedicado amigo. Abriram-se aos festejos usuais, em homenagem 
póstuma ao colega Du Pin e Almeida, que falecera naqueles dias. 
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Preferiu seu genitor as carreira militar e eclesiástica, porque am- 
bas ofereciam moradia e alimentação, sem maiores despesas para 
quem dispunha de parcos recursos. Em seu regresso além do incô- 
modo troféu, a cabeça decepada do Conselheiro e um jaguncinho que 
entregou a uma instituição filantrópica. Tinha o Dr. Miranda Curio, 
pressa em retomar ao Ceará, de onde partira, dando a João Pondé 
a incumbência de levar a capital a peça anatômica que se destinava 
a estudos médicos antropológico e de medicina forense. Era a prova 
de que deixara de existir o "terribilíssimo adversário" (E. da Cunha) 
e inhigo da Pátria. 

Posteriormente, em incêndio ocorrido na Faculdade de Medi- 
cina, com enormes prejuízos, atingiu dentre outras partes do prédio, 
o Laboratório de Medicina Legal onde encontrava-se depositada. Em 
suas alegadas profecias o chefe do reduto rebelde previra que a Terra 
viraria mar e o fogo desceria dos céus, destruindo-a. Com efeito, 
a 5 de outubro de 1997, Canudos foi incendiada pela dinamite, e 
tempos depois, seria construído o açude de Cabrobó, que i~undaria 
os restos do arraial sedicioso. 

Não lhe foi dado prever, o insólito desaparecimento de sua ca- 
beça atormentada por idéias de um doente mental.. . Dos filhos do 
casal de Itapicuru de Cima, com efeito, um tornou-se Almirante de 
nossa Marinha de Guerra, enquanto outro atingiu o posto de Gene- 
ral de Divisão, o Gen. Francisco de Paula e Azevedo Pondé, meu 
particular amigo sem contar vários médicos como o Dr. Adriano 
Pondé, renomado cardiologista da Bahia e no Brasil. 

Recomendara-lhe Afrânio Peixoto que procurasse dentre os per- 
tences do Conselheiro, o livro manuscrito das prédicas que derra- 
mava sobre a multidão contricta, olhos voltados para o chão, mag- 
netizados que ficavam com as práticas do Conselheiro. Depois de 
consultá-la, passou a obra a Euclides da Cunha que não demons- 
trou maior interesse pelos "pobres papéis" de Antonio Conselheiro. 
Finalmente veio ter as mãos de Aristeu Seixas que o adquiriu de um 
alfarrabista, por 600 réis.. . Findou de posse do Prof. Ataliba NO- 
gueira que o publicou, estranhamente fascinado pelos escritos do 
Conselheiro. O fato de ser um dos poucos que poderia identificar 
com segurança, se o cadáver era realmente do temível beato, fez 
com que fosse incluído na comissão que procede ao reconhecimento 
do cadáver. O encontro dos manuscritos do heresíarca e sua atuação 
como cirurgião de guerra, foram acontecimentos notáveis merece- 
dores de maior apreço de parte de quem escreveu sobre Canudos. 
Eis a razão pela qual nos erguemos em seu favor, como elemento 
precioso em Canudos. Sem contar a incumbência de levar a Salva- 
dor, o que restara daquele fatídico episódio de nossa história. 

A tese de doutoramento de João Pondé, versou sobre "Arterio- 
Sífilis onde pioneiramente reivindicava a origem luética dos aneu- 
rismas vasculares. A esse tempo, não se achava ainda unanimemente 
aceita a hipótese de que os aneurismas aórticos, fossem de etiologia 
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sifilítica. Com o passar do tempo, viu confirmada sua hipótese pio- 
neira. Foi aprovada com Distinção. Joáo Pondé foi médico do Corpo 
de Bombeiros de Salvador, quando instalou uma Enfermaria para 
servi-los, o que até então não existira. Como médico do Serviço de 
Rigiene, envolveu-se com a epidemia de peste bubônica que se aba- 
tera sobre Salvador. Foi médico do Laboratório Municipal em 1921, 
quando elaborou sua tese de Docência da Cadeira de Higiene sobre 
o uso da água potável em grandes coletividades. Depois de formado, 
esteve por algum tempo em Santa Maria Madalena no Estado do 
Rio, onde pouco demorou-se e depois em Santa Cruz dos Palmeiras, 
em curta permanência. Não seguiu o exemplo de inúmeros médicos 
formados pela tradicional Faculdade de Medicina da Bahia, a pri- 
meira do Brasil, que postaram-se em progressistas cidades paulistas 
onde granjearam prestígio e dinheiro. A tudo abandonou, regres- 
sando a seu penates. 

Disse-me seu filho, o Gen. Pondé, que recebera um ultimaturn da 
noiva: ou regressava, ou estaria desfeito o noivado! Um seu colega 
então Primeiranista de medicina, esteve por muitos anos em Mocóca, 
em nosso Estado. Referimo-nos ao Dr. Martins Horcades que teve 
um filho médico como o pai, formado em 1933, pela Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro. A partir de 1903, iniciou a clínica em 
Salvador com "abnegação, modestia e desprendimento e o exemplo 
de um sacerdócio, o critério e a segurança, a profundeza de um 
sábio". 

A passagem pelo Seminário, infundiu-lhe profundo sentido reli- 
gioso que o acompanhou até a morte. Ao mesmo tempo, o latim, 
para João Pondé não encerrava segredos, tradutor que era dos clás- 
sicos latinos. Não foi avesso a belas letras que mereceram sua aten- 
ção nos raros momentos de folga. Para uso próprio versejava, como 
se pode ver nas amostras que deixou, a confirmar o aforismo de 
que "não fazem mal as musas, aos doutores. . . Um destacado poeta 
baiano disse que Joáo Pondé, foi um dos muitos que a Medicina 
absorveu! 

Aos &aros, que muito ajudou de conformidade com sua dispo- 
sição de tempo livre, dedicou o seguinte soneto: 

No seu catre de dor, mísero e triste 
Onde quase perdeu toda a esperança, 
De cuja vida a úbica lembrança 
Em suspiros e lágrimas consiste, 

No cenário dantesco em que persiste 
O desamparo, a míngua a confiança 
Na paz, na felicidade e na bonança 
Da sorte, tão madrasta que lhe assiste, 
Se os ecos desta noite venturosa 
Chegaram àquela senda tenebrosa, 
Terão, por certo o quadro recomposto; 
Em vez do horror que o peito lhe pungia. 
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Em lugar da blasfêmia que fremia 
A gratidão a iluminar-lhe o rosto. 

A sua filha cwuia Regina, que foi esposa do Dr. Pedro Cerqueira 
Falcão, que nos honra com sua presença, dedicou este outro: 

Não estragues a obra delicada 
Que a natureza em teu rosto fez;. 
Nem disfarces a graça imaculada 
Que é o emblema da tua candidez. 

As belíssimas cores da Alvorada 
Não são mais lindas que a da tua tez 
E nem os róseos tons da madrugada 
Do teu rosto o frescor tinjam e talvez. 

Assim, toda a pintura da arte é pouca 
Para igualar os tons da tua boca, 
Ou tingir os teus lábios de coral. . . 
Quem quer que te contemple quando rias 
Vê o rir da manhã nas alegrias 
Das mais belas corolas dum rosal! 

A 15 de setembro de 1954 falecia. João Pondé, sem temer a morte 
que viera buscá-lo, escudado em sua fé religiosa que o acompanhara 
até seu último momento. Firme em sua resignação que só os fortes 
possuem. Assim partiu para a Eternidade o extraordinário baiano 
que foi João de Souza Pondé. 



ATAS DE 1991 

ATA DA SESShO DO DIA discorrer sobre os temas históricos de 
16 DE JANEIRO DE 1991 suas respectivas especialidades, a elei- 

ção Para Primeiro e S e m d o  Secretá- 
Ãs dezessete horas do dia dezesseis 

de janeiro de mil novecentos e no. 
venta e um realizou-se no salão nobre 
do Instituto Histórico e Geográfico de 
São =ulo, a Rua Benjamin Constant, 
158, 1' andar, sob a presidência do aca- 
dêmico Lycurgo de Castro Santos Fl. 
lho, presidente do sodalicio, uma ses- 
são administrativa. Compareceram e 
assinaram o livro de presença os se 
guintes consócios: Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Moisés Gicovate, Pe. He- 
li0 Abranches Viotti, Adérito Aupsto 
de Moraes Calado, Maria Lucia de 
Souza Rangei Ricci, Raul de Andrada 
e Silva, Ruy Rebello Pinho, Douglas 
Michalany, Hernani Donato, Henrique 
L. Alves, Roberto Machado Carvalho, 
José da Veiga Oliveira, Moacir Fran- 
ça, Renato Báez, Antonio Roberto de 
Pauia Leite, Silvio Marone, J. Pereira 
e Israel Dias Novaes. Ao iriicio aos 
trabalhos, o sr. presidente concedeu a 
palavra ao professor Roberto rb~rici;~. 
do Carvaiho, primeiro secretário, para 
apresentação do Relatório concernen- 
te as atividades administrativas, so- 
ciais e culturais do Instituto no de- 
curso do ano de 1990. Constituiu abran- 
gente prestação da atividade geral da 
respeitável instituição. Deteve-se na ex- 
plicação das conseqüências do deno- 
minado "Plano Collor" perante as ati- 
vidades culturais, iridicadas as iiiinu- 
cias das várias sessões, tanto adminis. 
trativas quanto culturais, os expedien. 
tes, o elenco dos sócios desaparecidos, 
o movimento de consultas a bibliote- 
ca, a hemeroteca, a temática das reu. 
niáes da diretoria. bem como do Cen. 

- .  
rios e Primeiro Tesoureiro, as suces- 
sivas publicações da Revista, a reali- 
zação de cursos sobre a História de 
São Paulo, em colaboraçh com a Aca- 
demia Paulista de História. Totaliza- 
ram dezenove reuniões. Perante os in- 
formes apresentados, o Sr. Presidente 
considerou altamente positivo o tra- 
balho e salientou o empenho dos s6- 
cios que efetivamente prestigiaram o 
sodalicio com suas presenças, empres- 
tando-lhe o brilho de sua cultura his- 
tórica. A consócia Maria Lucia de Sou- 
za Range1 Ricci, nova Tesoureira, no 
uso da palavra, descodificou o balan- 
cete do movimento financeiro, tendo 
sido aprovada a prestação de contas. 
Além do relatorio aprovado a unani. 
midade, o Sr. presidente salientou o 
mérito das atividades do Sr. Tesourei- 
ro. Acrescentou que a ampliaçáo do 
espaço reservado aos semiços de ce 
pa e lanches para os integrantes do 
instituto realizou-se sem necessidade 
de apelar para os fundos financeiros, 
sendo suficientes os numerários dos 
alugueres cre&itados mensalmente ao 
Instituto. O consócio Israel Dias No. 
vaes discorreu sobre a publicaqáo de 
um livro de memórias do deputado 
Herbert Levy. Após indicar a data de 
25 do fluente para a sessão magna 
comemorativa da cidade de SRo Pau. 
10, o sr. Presidente, considerando que 
ninguém mais pedira a palavra, deu 
por encerrados os trabalhos. José da 
Veiga Oliveira, segundo secretário, la- 
vrou a presente ata, a qual, após lida 
na integra, discutida, devidamente apro. 
va&, vai assinada nos estritos teIm0S 
regimentais. Lycurgo de Castro Santos 
Rlho, Roberto Machado Carvalho e 
José da  Veiga Oliveira. 
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ATA DA SESSAO SOLENE 
DO DIA 25 DE JANEIRO DE 1991 

Paulo, a rua Benjamin Constant n'> 
158, 1" andar, sob a presidência do aca- 
dêmico Lvcurno de Castro Santos Fi- 
lho, uma SessHo solene, comemorativa 
da data de fundação da Cidade de São 
Paulo. Compareceram e assinaram o 
livro de presença os seguintes con. 
sócios: Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, José da Veiga Oliveira, Duilio Cris- 
pim B r i m ,  Roherto Machado Carva- 
lho, Luiz Wanderley Torres, José Lean- 
dro de Barros Pimentel, Célio Debes, 
José Vicente de Fieitas Marcondes, 
Moisés Gicovate, J. Pereira, Paulo 
Zingg, Itamar Bopp, Henrique L. Al- 
ves, Hernãni Donato, Silvio Marone, 
Pe. Helio Abranches Viotti, Moacir 
França, Antonio de Arruda Camargo, 
José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, 
José Gonçalves Salvador e Raul de An- 
drada e Silva. Abertos os trabahos, o 
Sr. presidente passou imediatamente a 
palavra ao primeiro orador dr. Duilio 
Crispim Farina, que discorreu com 
precisa erudição sobre a efeméride 
magna da Capital deste Estado. Fê-lo 
o orador com rememoracão dos ex 
traordinários vultos da história pau. 
lista, desde o século dos Quinhentos 
até os dias atuais; gente ilustre ou 
an6nima, fiel a sua ancestralidade e a 
divisa latina Non ducor duco! - "N- ao 
sou conduzido, conduzo", acompanha- 
da de outra, não menos célebre: PIO 
Brasília fiant exímia! "Para o Brasil 
sejam feitas coisas excelentes". Ao re- 
memorar os múltiplos fastos do des- 
bravamento e da expansáo territorial 
da pátria, acentuou o orador o caráter 
singelo, altaneiro, servidor de suas 
Majestades reinóis e da pátria do pau. 
lista. A oração, mui expressivamente 
intitulada "Memória e Tradição no Pla. 
nalto de Piratininga", foi atentamente 
acompanhada pelo auditório e premia. 
da com desinibido entusiasmo. A se. 
guir, o sr. Presidente concedeu a pa. 
lavra ao consócio Luiz Wanclerley Tor- 
res o qual, de improviso, declamou 
um poema a São Paulo, sob rima ple 
na. Encerrando os trabalhos, o sr. Pre- 
sidente agradeceu a presença dos se- 
nhores consócios, e convocando-os pa- 

ra a sessão de 6 de fevereiro próximo, 
quando o Instituto reiniciará as ses- 
sões semanais de praxe, tanto plená. 
rias quanto as do CEHIS. José da Vei- 
ga Oliveira, segundo secretário, lavrou 
a presente ata, a qual, lida, discutida, 
devidamente aprovada, será assinada, 
nos termos regimentais. Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Roberto Macha- 
do Carvalho, José da Veiga Oliveira 

ATA DA SESSAO DO DIA 
6 DE FEVEREIRO DE 1991 

As daessete horas do dia seis de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
e um realizou-se no auditório do Ins- 
tituto Histórico e Geográiico de São 
Paulo, sob a presidência do acadêmico 
Lycurgo de Castro Santos Filho, pre  
sidente da entidade, mais uma das ha- 
bituais sessões das quartas-feiras. Com. 
pareceram os semintes consócios: Lv. 
vurgo de Castro Santos Filho, ~oher iu  
Machado Carvalho, Henrique L Alves. 
Odilon Nnmeira de Llattos Rnul de 

~ ~, ..- 
Andrada e-silva, Célio Debes, Renato 
Báa, Moi& Gicovate, J. Pereira, Pe. 
Helio Abranches Viotti, Silvio Marone, 
Célio Freire dos Santos, Antonio RO- 
berto de Paula Leite e José da Veiga 
Oliveira. Declarando abertos os traba. 
lhos, o Sr. Presidante determinou ao se- 
gundo secretário que procedesse a lei. 
tura da ata da sessão anterior, a qual 
foi aprovada. O sr. primeiro secretário 
fez a leitura de excertos das Heméri- 
des brasileiras e paulistas, alusivas ao 
período de tempo compreendidos da 
data da sessão anterior até a sessão 
imediatamente subseqüente, versando 
temas históricos de interesse geral. O 
consócio padre Hélio Abranches Viotti 
S.J. discorreu de improviso sobre a 
vida e os trabalhos do padre Arrupe, 
Superior-Geral da Companhia de J e  
sus, recentemente falecido em Roma, 
octogenáno, acentuando o imenso va. 
lor humano e religioso do extinto no 
comando da Ordem instituída por Ig 
nácio de Loyola. A sezuir, fez uso da 
palavra o consócio Antonio Roberto de 
Paula Leite a propósito do tema "Re- 
pública e Literatura". Após definir os 
conceitos fundamentais da história da 
criação literária, fez menção de impor- 
tantes livros que demarcaram a evc- 
luçáo política dos derradeiros decênios 
do século XIX, nomeadamente a R e  
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pública e a Escravidáo. Entre outros 
escritores, referiu-se a Machado de 
Assis, aos progressos técnicos da in. 
dústria, ao espírito e aos vultos lite- 
rários da "Belle Époque". O sr. pre- 
sidente congratulou-se w m  o referido 
consócio. J. Pereira, com a palavra, 
assinalou os 144 anos de Thomas Alva 
Edison, o genial e incansável inventor 
norte-americano da lâmpada elétrica, 
do fonógrafo, e outras aquisições téc- 
nicas, em beneficio da humanidade. 
Antes de concluir a sessão o sr. Pre  
sidente, após agradecer a presença 
dos consócios, informou que a próxi- 
ma sessão será realizada na penúltima 
quarta-feira do mês de fevereiro. José 
da Veiga Oliveira, segundo secretdrio, 
lavrou a presente ata, a qual, lida, 
discutida, aprovada, vai assinada nos 
termos regimentais. Lycurgo de Castro 
Santos Fillio, Roberto Machado Car. 
valho. José da Veiga Oliveira. 

ATA DA SESSAO W DIA 
20 DE FEVEREIRO DE 1991 

As dezessete horas do dia vinte de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
e um, realizou-se no auditório do Ins. 
tituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, 
1' andar, sob a presidência do acadê- 
mico dr. Lycurgo de Castro Santos Fi. 
lho, presidente da entidade, uma ses. 
sáo cultural. Abertos os trabalhos, fo. 
ram lidas e aprovadas as atas das duas 
prévias sessões. Estiveram presentes 
os consócios: Lycurgo de Castro San. 
tos Filho, José da Veiga Oliveira, Dui. 
li0 Crispim Farina, Maria Lucia de 
Souza Rangel Ricci, José Bueno da 
Oliveira Azevedo Filho, Renato Báez, 
Moacir França, Luiz Wanderley Tor. 
res, Célio Salomão De&, Hernâni Do- 
nato. Délio Freire dos Santos, Ruy Re. 
bello Pinho. Moisés Gicovate, J. Perei. 
ra, Antonio Roberto de Paula Leite, 
Silvio Marone e Roberto Machado Car- 
valho. O professor Roberto Machado 
Carvalho, primeiro-secretário, declinou 
a relação dos componentes do Conse- 
iho do Colar Dom Pedro I, a saber: 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Pre. 
sidente, Roberto Machado Carvalho, 
Secretário, Maria Lucia de Souza. Ran- 
gel Ricd. Tesoureira, Antonio Roberto 
de Paula Leite, Celso Maria de Mel10 
Pupo. Délio Freire dos Santos, Gual- 
ter Godinho, Heliodoro Tenório da Ro. 

cha Marques, Pe. Helio Abrancbes Viot- 
ti, Hernâni Donato, Isaac Grimberg, 
José Leandro de Barros Pimentel, José 
Geraldo Evangelista, J. Pereira, Lauro 
Ribeiro Escobar, Moisés Gicovate, Ruy 
Rebello Pinho e Reginaldo Moreira de 
Miranda. O Sr. Presidente comunicou 
ter o consócio J. Pereira ofertado a 
biblioteca do Instituto dois significa. 
tivos volumes: "Manual Geral de R e  
daçáo", publicado pelo jornal "Folha 
de São Paulo'' e "Dicionário do Fol. 
clore Brasileiro" de Luiz da Câmara 
Cascudo. Teceu elogiosos comentários 
e agradeceu, em nome do Instituto, 
uma doação sobremodo preciosa. Com 
a palavra, o primeiro-secretário, prof. 
Roberto Machado Carvalho leu os ex- 
certos das Efemérides Brasileira e Pau- 
lista. A consócia Maria Lucia de Sou- 
za Rangel Ricci declinou a minúcia a 
POSiÇI10 financeira do Instituto, con- 
cemente ao mês de janeiro do cor- 
rente exercício, consistente no movi- 
mento de despesa, receita, poupança, 
encargos administrativos vários, bem 
como a exata cifra do "superávit", de- 
vidamente apurado. O sr. Presidente 
informou a Casa os graves e urgentes 
problemas econõmicos que a Academia 
Paulista de Letras enfrenta no presen. 
te momento. Ocupando apenas quatro 
andares do prédio do Largo do Arou- 
che, os restantes treze andares estão 
com os respectivos alugueres em esta- 
do de defasagem. Por seu lado, a Pre- 
feitura pressiona a Academia para que 
realize obras de reforço da segurança 
do edifício. Concedida a palavra ao 
consócio Célio Debes, referiu-se ao ses- 
quicentenário do nascimento de Ma- 
nuel Ferraz de Campos Salles, repu- 
blicano histórico, e as comemoraqóes 
efetuadas na cidade de Campinas, tem 
do realizado palestra naquela cidade, 
alusiva naturalmente aquele impor- 
tante evento. Decidiu o sr. Presidente 
que o Instituto realizara tambem uma 
sess20 comemorativa. Outrossim.0 con. 
sbcio Celio Debes assinalou, com re. 
ferência 3 KUV Barbosa r i o  ter sido ~~ ~-~~ ~~ ~" - ~~- , - - - ~ -  --- 
o grande jurista au to r ia  lei do casa- 
mento civil. do Códieo Civil. da Com 
tituição de.1891, afinal umá obra co- 
letiva. Pertence-me, de fato, o ato que 
instituiu o Tribunal de Contas da 
Uniáo, em 1890. Comemorando a im- 
portante efeméride, o Tribunal de Con- 
tas do Estado de Sã13 Paulo, publicou 
uma síntese histórica ilustrada, prepa- 
rada pelo consócio Célio Debes. O con- 
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sócio Antonio Roberto de Paula Leite 
aludiu ao recente passamento do poeta 
Salomão Jorge. A indiferença acintosa 
da imprensa foi assinalada e conco- 
mitantemente sublinhada pelo consó- 
cio J. Pereira, que rememorou a inten- 
sa atividade jornalistica e cultural do 
extinto. Ao mesmo tempo leu comu- 
nicação de sua lavra sobre "Acesso a 
documentos secretos", com referência 
a recente lei federal número 0.159191. 
O consócio José da Veiga Oliveira lou- 
vou a reediçso do "Dicionário do Fol- 
clore Brasileiro" de Luiz da Câmara 
Cascudo, num volume sóbrio, de fácil 
manuseio, ressaltando a enorme impor- 
tância dessa obra. O consócio Hernà- 
ni Donato profligou o descaso da im- 
prensa, a propósito do passamento de 
Lenyra Camargo Fracarolii, entusiasta 
divulgadora da literatura infanto-juve- 
nil. O consócio Luiz Wanderley Torres 
declamou de improviso um poema s e  
bre a guerra, sendo eloqüentemente 
aplaudido. O sr. presidente lembrou 
que na próxima sessão, a 6 de março. 
o Instituto irá reverenciar a memória 
do estadista e senador do Império 
Francisco de Paula Souza e Mello, ao 
ensejo das comemorações do bicente- 
nário de seu nascimento. Nada mais 
havendo a tratar, sem que nenhum dos 
presentes pedisse a palavra, o Sr. Pre- 
sidente deu por encerrados os traba- 
lhos da presente sessão. José da Veiga 
Oliveira, segundo secretário, lavrou a 
presente ata, a qual lida na integra, 
discutida, aprovada, vai assinada nos 
termos regimentais. Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, José da Veiga Olí. 
veira, Roberto Machado Carvalho, Dui- 
li0 Crispim Farina. 

ATA DA SESSAO DO DIA 
6 DE MARW DE 1991 

AS demssete horas do dia seis de 
março de mil novecentos e noventa e 
um realizouae no auditório do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, à rua Benjamin Constaut, 158, 
1' andar, uma sessão cultural do I?- 
tituto, sob a presidência do acadêmi. 
co dr. Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, presidente da entidade. Lida e 
aprovada a ata da sessão anterior, ve  
rificou-se o comparecimento dos se. 
guintes sócios: Lycurgo de Castro San- 
tos Who, Roberto Machado Carvalho, 
Duilio Crispim Farina, José da Veiga 

Oliveira, Moisés Gicovate, José Bueno 
de Oliveira Azevedo Filho, Ricardo Ro- 
mán Blanco, José Gonçalves Salvador, 
Silvio Marone, Paulo Pereira dos Reis, 
Paul Donovan Kigar, Luiz Wanderley 
Torres e Ruv Rebello Pinho. Abertos - ~- " ~~~ 

os trabalhos, foi da& a palavra a 0  
consócio professor Roberto Machado 
Carvalho, primeiro secretário, para a 
leitura das Efemérides Brasileira e 
Paulista, especialmente o episódio con- 
cernente a oficialização do Brasão de 
Armas da cidade de São Paulo. Pas- 
sando à Ordem do Dia, assomou a tri- 
buna o professor Roberto Machado 
Carvalho, que traçou o currículo do 
jurista, estadista e conselheiro do Im- 
pério Francisco de Paula Sousa e Mel- 
10, o primeiro político a utilizar a ex- 
pressão "Independência do Brasil", per- 
sonalidade de larga projeção em seu 
tempo, hoje tristemente olvidado. A 
rememoraçáo se impunha, ao ensejo 
do transcurso do bicentenário de nas- 
cimento do grande ituano, nascido a 
5 de janeiro de 1791, vindo a falecer 
no Rio de Janeiro a 16 de agosto de 
1851. Conjugando o rigor da pesquisa 
histórica a eloqiiència que merecem 
os vultos autenticamente egrégios de 
nossa história, o orador passou em 
revista a presença de Paula Sousa no 
Parlamento do Império, sempre na de- 
fesa da boa marcha da causa pública, 
profligando, sempre que a veemència 
se fazia necessária, abusos, prevarica- 
ções. desmandos, em argumentações 
prevalentes de equilibrio e  bom^. 
O panegírico, que registrou os 200 anos 
do nascimento de Paula Sousa e os 
140 anos de seu passamento, mereceu 
elogiosas palavras do Sr. Presidente. 
O consócio José da Veiga Oliveira p r o  
testou veementemente contra a trans- 
formação do prédio da antiga Light & 
Power, hoje Eletropaulo, na esquina 
do Viaduto do Chá e Rua Xavier de 
Toledo num "Shwpping Center" ou 
centro de compras, n% obstante estar 
tombado pelo Condephaat. Esse absur- 
do designio, se concretizado, implica 
ria verdadeiro atentado à estética ur- 
bana, tendo em vista que a cidade 
perdeu, de forma irremediável, a maior 
parte de suas edificações de alto ni. 
vel estético. Solicitou que o Instituto 
oficiasse ao Governador do Estado e 
ao jornal "O Estado de S. Paulo". p r o  
testando contra esse autêntico ato de 
contra-cultura. O sr. presidente, ao 
aprovar O gesto, designou o segundo 
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secretário para minutar ambos ofí- 
cios. Com a palavra o consócio Dui- 
lio Crispim Farina congratulou-se com 
a Fatuidade de Medicina da Univer- 
sidade de São Paulo que outorgou o 
nome do professor Pacheco e Silva ao 
Instituto de Psiquiatria da USP, mo- 
ção que foi aprovada e aplaudida B 
unanimidade. Ninguém mais pedindo a 
palavra, o sr. presidente deu por en- 
cerrada a sessão. da auai Jo& da Vei- 

sendo que a próxima sessão do Cen- 
tro de Estudos Históricos será reali- 
zada a'13 de março do corrente a hora 
reeimental. Lvcurzo de Castro Santos 
~ilho. ~ o b e r t ó  Mãchado Carvalho, J o  
sé da Veiga Oliveira. 

ATA DA SESSAO DO DIA 
20 DE MARÇO DE 1991 

lho, presidente do sodslicio, uma ses- 
são administrativa. Abrindo os traba. 
lhos, o segundo secretário, José da 
Veiea Oliveira. orocedeu a leitura da 
ata-da sessáo' interior, que foi apro. 
vada sem emendas. Compareceram os 
seguintes consócios: Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, Roberto Machado 
Carvalho, haaris Lucia de Souza Ran- 
gel Ricci, DuUio Crispim Farina, Moi- 
sés Gicovate, Ricardo Román Blanco, 
Moacir França, Renato Báez, Ruy Re- 
bello Pinho, Itamar Bopp. Henrique 
L. Alves, Celso Maria de Mel10 Pupo 
e José da Veiga Oliveira. A seguir, o 
prof. Roherto Machado Carvalho, pri- 
meiro-secret6ri0, leu significativas pas- 
sagens das Efemérides Brasileira e 
Paulista, especialmente a propósito do 
Colégio D. Pedro 11, no Rio de Janeiro, 
lembrando. outrossim, que o consócio 
Moisés Gicovate distinguiu-se no vene- 
rando estabelecimento de ensino co. 
mo aluno e, ao depois, professor. Fez 
referência também ao truculento e dra- 
mático episódio da invasão do jornal 
"O Estado de S. Paulo", em plena I1 

Guerra, pelas forças totalitárias da di. 
tadura getulista. A tesoureira profa. 
Maria Lucia de Souza Range1 Ricci 
ofertou minudente relatório da posi- 
ção financeira do Instituto, correspon- 
dente ao transacto mês de fevereiro. 
Com a palavra o consócio Duilio Cris- 
pim Farina expressw o júbilo pela 
outorga do prêmio "José de Almeida 
Camargo", condecora@ cimeira da 
medicina paulista, ao dr. Walter Pi- 
nheiro Guerra, amigo do Instituto, em 
cerimônia a ser realizada em 25 do 
corrente mês de março no recém-inaw 
gwado Anfiteatro da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Sáo Paw 
10, sendo que ao orador tocou a hon. 
ra de representar o Instituto Histúri- 
co na solenidade. O consócio José da 
Veiga Oliveira. no uso da palavra, 
ofertou ao Instituto um manuscrito 
(náo autógrafo) da partitura integral 
do drama Ulisséia, composto, em 1811, 
pelo padre-mestre José Mauricio Nu- 
nes Garcia (1167-18301, figura exponen- 
cial da fase clássica da música colo 
nial brasileira. O consócio Roberto 
Machado Carvalho requereu registro 
em ata de um voto de congratulações 
com a Imprensa Oficial do Estado, 
que reeditou "A tormenta que Pruden- 
te de Moraes venceu", obra original- 
mente publicada em 1942, sendo efe- 
tuado o reiançamento na Academia 
Paulista de Letras, da qual o autor, 
José Benedito Silveira Peixoto, é aca- 
dêmico. Foi elogiado, na oportunida- 
de, a qualidade redacional do texto, 
que reune a saborosa leveza do jorna- 
lista, juntamente ao rigor documental 
da informação histórica. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente deu 
por encerrados os trabalhos. José da 
Veiga Oliveira. segundo-secretário, la- 
vrou a presente ata, a qual, lida e 
discutida, será aprovada nos termos 
regimentais. Em tempo: Onde lê-se An. 
fiteatro da F'aculdade de Medicina de 
São Paulo, leia-se Auditório da Asso. 
ciaçáo Paulista de Medicina. L y c ~ g o  
de Castro Santos Fiiho, José da Veiga 
Oliveira, Roberto Machado Carvalho. 

ATA DA SESSAO 
DE 3 DE ABRIL DE 1991 

As  daessete horas do dia três de 
abril de mil novecentos e noventa e 
um realirou-se no auditório do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de Sáo 
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Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, 
I* andar, sob a presidência do acadê- 
mico dr. Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, presidente do sodalicio, uma ses- 
sáo cultural. Os consócios: Lycurgo 
de Castro Santos Filho. Israel Dias 
Novaes, José da Veiga Oliveira, Maria 
Lucia de Soma Range1 Ricci, Roberto 
Machado Carvalho, Henrique L. Alves. 
Ricardo Román Blanco, José Bueno 
de Oliveira Azevedo Filho, Joçé Gom 
çalves Salvador, Paul Donovan Kigar, 
Moisés Gicovate, J. Pereira, Paulo Pe- 
reira dos Reis, Adérito Augusto de Me 
raes Calado e Antonio Roberto de 
Paula Leite estiveram presentes a ses. 
são. Lida e aprovada a ata da sessão 
anterior. Abertos os trabalhos, foi da- 
da a palavra aa colsócio Roberto Ma- 
chado Carvalho para a leitura de ex. 
certos das Memérides Brasileiras, as 
quais, na oportunidade enfocaram OS 
dramáticos episódios concernentes a 
abdicaçáo do Imperador Dom Pedro I, 
a 7 de abril de 1831, a favor do filho 
menor, príncipe Dom Pedro. O texto 
das Efemérides Paulistas deu ênfase 
a constmção do edificio do Museu P a W  
lista, por ato de 3 de abril de 1881, 
e inaugurado a 7 de setembro de 1895, 
a primeira edificação do Parque da 
Independência, que abrigaria o Monu- 
mento do Ipiranga. Foi votado e con- 
signado em ata um voto de profundo 
profundo pesar pelo passamento do 
consócio José Vicente de Freitas Mar- 
condes, a cuja memória os presentes, 
de pé, mantiveram um minuto de si. 
Iêncio, tendo o primeiro secretário 
Roberto Machado Carvalho, efetuado 
o elogio fúnebre do falecido, com ex. 
pressa menção a sua profusa ativida 
de intelectual e trabalhos culturais. O 
Instituto oficiará à familia, como ges. 
to de solidariedade. O consócio José 
Bueno de Azevedo foi cumprimentado 
pela láurea de professor emérito da 
Academia Paulista de Educação. Na 
ordem do dia, o sr. Presidente outor- 
gou a palavra ao dr. Walter Pinheiro 
Guerra, o qual, da tribuna, traçou o 
perfil biográfico do dr. Theodor Kock 
Griimberg, tecnologista alemão que 
hab~tou, estudando demorada e pro- 
fundamente, a região de Roraima, jun- 
to a diversas tribos indígenas. Fale 
cendo repentina e. prematuramente em 
Manaus, a obra de Griimberg encon- 
tra-se. em sua maior parte, em 1úigua 
alemã. O sr. Presidente agradeceu a 
comunicação do dr. Guerra. Foi dada 

a palavra ao consócio Henrique L. Ai. 
ves, que ofertou B biblioteca do Ins- 
tituto a edicáo faosimilada de um ma. 
nuscrito do Imperador Dom Pedro 11, 
contendo uma seqüência de conselhos 
h sua filha a Princesa Irabel de Bra- 
gança, Condessa D'Eu, a propósito da 
arte de melhor governar. Outrossim 
teceu elogiosas rgferências ao JL - 
Jornal de Letras, Artes e Idéias, que 
se edita em Lisboa, ofertando ao ISI.3- 
tituto, como testemunho do elevado 
~ v e l  cultural da publicação, um exem- 
plar do número 455, datado de lu de 
abri1 do corrente ano. Por fim. o Prc3 
sidente da APCA - Associação Pau. 
lista de Criticos de Artes, referido con- 
sócio Henrique L. Alves, aludiu ao pró. 
ximo primeiro centenário da Impren- 
sa Oficial. responsável pela publicaçao 
de todos os atos do Governo do Esta- 
do - Executivo, Legislativo, J u W -  
rio, em seis cadernos dibrios, d6m de 
uma serie de livros e a preciosa Lei- 
tura,  mensário de cultura, gratuitamen- 
te distribuído no país e no exterior. 
O consócio ofertou ao Instituto um 
exemplar, primorosamente impresso, 
do Relatório da Administração - 1981- 
1991, da Imprensa Oficial do Estado 
s/A-IMESP, vinculada à Secretaria de 
Estado do Governo. Com a palavra, O 
orador do Instituto, Israel Dias No. 
vaes, asseverando o intento de não 
mais faltar às sessões do Instituto. 
Aludiu às efemérides de nascimento 
de Ignácio de Loyola e da fundação 
da Companhia de Jesus, e pleiteou a 
r e a h ç á o  de uma sessão especial p& 
ra a comemoraçáo respectiva. O Sr. 
Presidente declarou que o consóci0 
padre Helio Abranches Viotti SJ., é 
a personalidade mais apropriada para 
discorrer a respeito da história jeSUí- 
tica, como atesta sua importante bi- 
bliografia. O consócio Israel Dias ND 
vaes elogiou o dr. Walter Pinheiro 
Guerra e fez referencia às acusações 
de plágio no texto do romance Ma- 
cunaírna de Mario de Andrade. Encer- 
rando a sessáo, o Sr. Presidente con- 
vocou os consócios a comparecerem 
à próxima reunião do CEHIS, a r?- 
lizar-se na quarta-feira, 10 de abril, a 
hora regimental. José da Veiga Oli- 
veira, segundo secretário, lavrou a 
presente ata, a qual lida, discutida, 
será aprovada e assinada nos termos 
regimentais. Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, José da Veiga Oliveira, RD 
berto Machado Carvalho. 
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ATA DA SESSAO DO DIA 
17 DE ABRIL DE 1991 

Às dezessete horas do dia dezessete 
de abril de mil novecentos e noventa 
e um, realizou-se no auditório do InS. 
tituto Histórico e Geográfico de Sã0 
Paulo, à rua Benjamin Constsnt, 158. 
1 9  andar, sob a presidência do dr. LY- 
curgo de Castro Santos Filho, presl- 
dente do sodalício, uma sessão admi- 
nistrativa. Lida e aprovada a ata da 
sessão anterior, com uma única emen- 
da. Compareceram os seguintes Coe- 
sócios: Lycurgo de Castro Santos R- 
lho, José da Veiga Oliveira, Duílio Cris- 
pim Farina. Maria Lucia de SOUSa Ran- 
gel Ricci, Henrique L. Alves, Antonio 
Roberto de Paula Leite, Ruy Rebello 
Pinho, Celso Maria de Msllo Pupo, DOU- 
glas Michalany. José Bueno de Olivei- 
ra Azevedo Filho, José Gonçalves Sa: 
vador, J. Pereira, Moacir França e Ade 
rito Augusto de Moraes Calado. A te- 
soureira, Sra. Maria Lucia de SOW 
Rangel Ricci, apresentou o balancete 
financeiro do Instituto, com minuden- 
te exposição da receita e despesa, con- 
cernente ao mês anterior; explicqão 
técnica que foi devidamente aprovada. 
O segundo-secretário José da Veiga 
Oliveira procedeu a leitura de excer- 
tos das Efemérides Brasileira e Pau- 
lista. O orador oficial, dr. Duilio Cris~ 
pim Farina, com expressões entusias- 
tas, exaltou e agradeceu a colaboração 
do ex-tesoureiro, consócio Douglas Mi- 
chalany ao Instituto, sendo que, na 
oportunidade, recordou sua importan. 
te participação em animar os prélios 
acadêmicos, em especial as wmpeti- 
çóes esportivas, entre os alunos do 
Instituto Mackemie e os da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo, oportunidades que vieram re 
velar eximias vocaGóes técnicas para 
o esporte de campo. Outrossim cele 
brou a carreira do pai do dr. Micha. 
lany, médico e humanista, dotado de 
inconteste projeção cultural, virtudes 
que teve o condão de transmitir a seu 
filho. Tomando a palavra, o consócio 
José da Veiga Oliveira, a pedido do 
consócio Silvio Marone, justificou.lhe 
a ausência à sesão. O consócio Dou- 
glas Michalany, em emocionadas pa- 
lavras, agradeceu a homenagem que 
lhe foi prestada, rememorando episó- 
dios da vida de seu progenitor. O ora- 
dor do Instituto, Duíiio Crispim Fari. 

na, solicitou a inserçáo em ata de um 
voto de pesar pelo passamento de Ro- 
que Luzzi, sua dilatada carreira de 
poeta, homem de trabalho diutumo, 
fidelíssimo amigo dos livros e das lu- 
tas nelos ideais da cultura do 'q,U."U. 

O &. Presidente teceu elogios à inter- 
venção oral do preopinante. E mais 
ninguém pedindo a palavra, deu por 
encerrada a sessão, da quai José da 
Veiga Oliveira, segundo-secretário, la- 
vrou a presente ata, a qual lida, dis- 
cutida, será aprovada nos tennnc r*. ---- -- 
gimentais. O Sr. Residente convocou 
os consócios a comparmer a sessão 
do CEHIS - Centro de Estudos His- 
tóricos - a realizar-se neste Instituto 
na nróxima ouarta-feira. 24 do ---*"-- .,".l-AA~ 

te mês. ~yc&go de castro Santos ~ i .  
lho, Roberi.cn Machado Carvalho, José 
da Veiga Oliveira. 

ATA DA SESSAO DO DIA 
8 DE MAIO DE 1991 

Às dezessete horas do dia oito de 
maio de mil novecentos e noventa e 
um realizou-se no auditório do Insti- 
tuto Histórico e GeogrBfico de Sáo 
Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, 
1' andar, sob a presidência do acadê- 
mico Lycurgo de Castro Santos Filho, 
presidente do sodalício, uma sessão 
cultural. Lida e aprovada a ata da ses. 
são anterior. Estiveram presentes os 
seguintes consócios: Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, Maria Lucia de Sou- 
sa Rangel Ricci, José da Veiga Olivei- 
ra, Duilio Crispim Farina, Antonio Ro- 
berto de Paula Leite, J. Pereira, Moi- 
sés Gicovate, José Bueno de Oliveira 
Azevedo Fiiho, Ricardo Román Blan- 
co, Mario Mazzuia, Celso Maria de 
Mello Pupo, Moacir França, Reginaldo 
Moreira de Miranda, Délio Freire dos 
Santos, Silvio Marone e Roberto Ma- 
chado Carvalho. O lQ Secreiár'- --- I" ,  I - ~  

berto Machado Carvalho, impedido de 
comparecer, foi substituido pelo wn- 
sócio Moi& Gicovate na leitura das 
Efemérides Brasileiras, concernentes 
ao periodo de 8 a 21 de maio, quando 
da promulgação da Lei Aurea, da. li- 
bertação dos escravos, promuleada a " - ~  ~~~~ 

13 de maio de 1888. Quanto às Efemé- 
rides Paulistas, recordou-se qli0 a R -, - - 
de maio de 1850, nascia em Itu José 
Ferraz de Almeida Junior, magnifico 
pintor e desenhista, personalidade in. 
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corporada em definitivo a história da 
arte brasileira. Mencionou-se, outros- 
sim, a data histórica do término da 
2' Guerra Mundial. O consócio Duilio 
Crispim Farina, com a palavra, rego- 
zijou-se com o retorno às sessões do 
Instituto do consócio Coronel Reginal- 
do Moreira de Miranda, historiador 
com notável folha de serviços e com os 
dois livros "Piratininga em tempos 
idos - suas chácaras"; "Sanniento de 
Gamboa no Brasil". Referiu-se também 
aos trabalhos sobre o Hospital Mili- 
tar e a botica. Com palavras emocio. 
nadas, o referido consócio reportou- 
se ao falecimento do acadêmico José 
Geraldo Nogueira Moutinho, persona- 
lidade marcante na histkria das lite- 
raturas brasileira e paulista. Subli- 
nhou que Moutinho, critico literário, 
escritor, dominava em profundidade 
as letras inglesa e francesa. Pertencia 
a Academia Paulista de Letras, vindo 
a falecer aos 57 anos. Um voto de 
profundo pesar foi consignado em ata 
da presente sessão. Assomou a trihu- 
na o consócio Délio Freire dos Santos, 
para discorrer sobre a presença espa- 
nhola na história paulista. Por pala. 
vras outras: a contribuição hispânica 
no caráter e costumes paulistas de an. 
tanho, em especial a arquitetura. Com 
abundante pertinência de pormenores, 
o orador deteve-se no exame critico 
dos depoimentos de viajantes do século 
XIX, sem esquecer as sucessivas tem. 
poradas de teatro de revista e de mú. 
sioa. Quanto a esta, não poderia au- 
sentar-se a forma tipicamente hispã. 
nica da zanuela, a opereta que vice- 
jou prolificamente em Madrid em t o  
das as principais cidades da Ibéria. 
O orador teceu comentários acerca das 
publicações literárias da provincia de 
São Paulo. Novamente foi outorgada 
a palavra ao conskio Duilio Crispim 
Farina, em referências elogiosas ao 
consócio Délio Freire dos Santos, que 
foi efusivamente aplaudido e cumpri- 
mentado pelos presentes. Ao encerrar 
a sessão cultural, o Sr. presidente agra- 
deceu a presença dos consócios supra- 
referidos, comunicando a realiza$áo de 
nova sessão dos CEHIS, a 15 do cor- 
rente. Para constar, eu, José da Veiga 
Oliveira, segundo secretário, lavrei a 
presente ata que, apbs lida, discutida 
e aprovada, vai assinada nos termos 
regimentais. Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, José da Veiga Oliveira, Ro- 
berto Machado Carvalho. 

ATA DA SESSAO W DIA 
29 DE MAIO DE 1991 

As dezessete horas do dia vinte s 
nove de maio de mil novecentos e no. 
venta e um realizou.se no auditório 
do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, a rua Benjamin Constant, 
158. 1-dar, sob a presidência do 
acadêmico Lycurgo de Castro Santos 
Filho, presidente do sodalicio, uma 
sessão administrativa. Lida e aprova. 
da a ata da sessão anterior. Compare. 
ceram os seguintes consócios: Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Maria Lucia 
de Sousa Range1 Ricci, José da Veiga 
Oliveira, Duilio Crispim Farina, Anto. 
nio Roberto de Paula Leite, J. Pereira, 
Moisés Gicovate, José Bueno de Aze- 
vedo Filho, Ricardo Román Blanco, 
Mario Mazzuia, Celso Maria de MeUo 
Pupo, Moacir França, Reginaldo Mo. 
reira de Miranda, mlio Freire dos San- 
tos, Silvio Marone, Roberto Machado 
Carvalho. Abrindo a seqiiencia dos 
trabalhos, o sr. Presidente justificou 
o cancelamento da sessão da semana 
prévia, por motivo da greve no siste- 
ma de transporte coletivo da Capital. 
Em seguida, o sr. Presidente, expres- 
sando o profundo pesar do Instituto, 
deu ciência a Casa do falecimento do 
eminente professor dr. Raul de Andra- 
da e Silva, sbcio emérito, diretor da 
Hemeroteca, membro da Academia Pau- 
lista de Letras, da Academia Paulista 
de História, ex-professor da Universi- 
dade de São Paulo, bem como outras 
instituições culturais, sem esquecer o 
Instituto Histórico e Geográfico Bra- 
sileiro. Em comovidas palavras, o Sr. 
Presidente, expressando a constem- 
ção do sodalicio, convidou a todos se 
erguessem, para manter um minuto de 
silêncio em memória do egrégio extin- 
to. O primeiro secretário, professor 
Roberto Machado Carvalho, comuni- 
cou o recebimento de oficio do InS- 
tituto Histórico e Geográfico de San- 
ta Catarina, que transmite sentidos pê- 
sames pelo falecimento do professor 
Raul de Andrada e Silva. Ao ser dis- 
tribuido mais um exemplar do jsí tra- 
dicional Jornal do CEHIS, preparado e 
redigido pelo consócio J. Pereira, o Sr. 
Presidente teceu elogiosas referências 
a publicação sob ewigrafe. Houve re- 
ferência a publicação do trabalho "A 
escravidio na América Latina e no Ca. 
ribe", da Universidade Estadual Pau- 
lista; como também o recebimento de 
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publicações variádas, entre as quais 
"Diogo de Toledo Lara e Ordonhez", 
de Luiz Paulo Pitaluga Costa e Silva; 
Anais Paulistas de Medicina e Cirur. 
gia, os volumes "Carta Mensal"; pu- 
blicações da Eletropaulo. Foram tani- 
bem lidas as Efemérides Brasiieira e 
Paulista, concernentes a sessão ante- 
rior, mencionados eventos como o pri- 
meiro transplante de coração no Bra. 
sii. realizado pelo cirurgião professor 
Euriclydes de Jesus Zerbini, os fastos 
do Partido Democrático, a personali- 
dade do grande tribuno Ibrahirn No- 
bre, a data hiçtórica de 23 de maio de 
1932, mencionados os acontecimentos 
políticos que deram consistência à R e  
voluçio Constitucionalista de 1932, co- 
mo a presença do professor Waldemar 
Ferreira na Secretaria da Justiça e da 
Segurança Pública; o trágico episódio 
do massacre dos jovens Miragaia, Mar- 
tins, Dráusio, Camargo, origem da he- 
róica sigla MM.D.C. Foi concedida a 
palavra ao consócio Roberto Machado 
Carvalho, para efetuar o elogio füne- 
bre ao professor dr. Raul de Andrada 
e Silva, personalidade cimeira da his- 
toriografia pauiista, ressaltados os ser- 
viços que prestou ao Instituto desde 
sua posse em 1955. O sr. Presidente 
comunicou ao sodalicio a realização de 
sessão solene conjunta, a memária de 
Andrada e Silva, no dia 19 de junho 
próximo, devendo discursar o dr. Dui- 
lio Crispim Farina. A seguir a Tesou- 
reira. profwaria Lucia de Souza Ran- 
gel Ricci efetuou IeiWexposiçáO do 
balancete e da matéria concernente a 
posição patrimonial do Instituto no 
mês de abril último, em especial os 
entendimentos com a diretoria e o com 
tencioso juridico do Banco Itamaraty 
SA.. locatária parcial do edifício do 
Instituto. Com a palavra o consócio 
Coronel Reginaldo Moreira de Miram 
da, propôs a utilização do Salão No- 
bre para a realização de conferências, 
palestras, cursos, seminários, circulos 
de estudos, debates e correlatos even- 
tos, promovidos por entidades parti. 
culares de estilo culturai, cobrando-se 
taxas, a serem fixadas pela Diretoria. 
Propôs também que consultas aos li. 
vros, documentos, papéis da Bibliote 
ca "Afonso de E. Taunay". com extra. 
çáo de xerocópias, fossem cobradas, 
exemplo de entidades congêneres. Os 
alvitres foram amplamente examina. 
dos por consócios que se manifesta. 
ram a respeito, ficando decidido que 

a Diretoria iria examinar e deliberar 
conclusivamente. Com a palavra o sr. 
Presidente expendeu parecer totalmem 
te contrario a cessão do Auditorío, 
sob o fundamento de pessoas, destitui 
das de respeito, educação, nível mo. 
ral, sentirem incoerciveis impulsos pre- 
datórios, de que sáa tristes e lamentá- 
veis exemplos a Academia Paulista de 
Letras e uma entidade campineira, que 
se viram compelidas a reformar seus 
salões, estragados pela ação crimino 
sa de vândalos irresponsáveis, como, 
alias, vem acontecendo aos edificios e 
monumentos públicos das cidades bra. 
sileiras, como a imprensa fartamente 
reporta. Por outra parte, a cobrança de 
consultas bibliográficas poderá ser 
eventualmente exequivel a consulentes. 
O consócio José da Veiga Oliveira, se- 
gundo.secretário, baseado em longa 
matéria estampada no "Jornal do Bra- 
sil", leu o currículo do prof. dr. Wab 
demiro Potscb, cujo centenário de nas- 
cimento se comemora este ano. Com 
a palavra o consócio Roberto de Pau- 
Ia Leite celebrou os centenários de nas- 
cimento de Antonio Paes de Barros. 
um dos fundadores da Santa Casa de 
Misericórdia e da Estrada de Ferro 
Ituana. bem como do Bispo Dom An- 
tonio Joaquim de Mello, um dos fun- 
dadores do Colégio N.S. do Patrocínio 
e da Santa Casa de Itu, e, por fim, o 
sesquicentenário de nascimento de Pni- 
dente José de Moraes Barros. Com a 
palavra, o consócio J. Pereira referiu- 
se a conceitos expendidos pelo j o m -  
lista Paulo Rancis, em uma de suas 
crônicas no "Caderno 2" do jornal "O 
Estado de S. Paulo", periodicamente 
publicadas sob o titulo "Diário da Cor. 
te", a propósito de opiniões acerca 
dos grandes compositores e pianistas 
Frédóric Chopin e Fram Lizt; assunto 
que mereceu breve e improvisada di- 
gressão do cons6cio José da Veiga Oli- 
veira, o qual aproveitou a ensancha 
para convidar os presentes a assistir 
a conferência subordinada ao titulo 
"Mozart - hist6ría e lenda", que rea- 
lizará a 5 de junho próximo, no salão 
nobre deste Instituto. Nada mais ha- 
vendo a tratar, o sr. Presidente deu por 
encerrados os trabalhos. José da Vei- 
ga Oliveira, segundo-secretário, lavrou 
a presente ata, a qual, após lida, dis- 
cutida e aprovada, vai assinada nos 
termos regimentais. Lycurgo de Castro 
Santos Filho, José da Veiga Oliveira, 
Duilio Crispim Farina, Roberto Macha- 
do Carvalho. 
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ATA DA SESSAO DO DIA anunciada conferência. subordinada ao 
5 DE JUNHO DE 1991 título: "Mozart - história e lenda", 

alusiva ao transcurso do 2' centenjrio 
As dezessete horas do dia cinco de 

junho de mil novecentos e noventa e 
um, realizou-se no auditório do Insti- 
tuto Histórico s Geográfico de São 
Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, 
1-ndar, sob a presidência do aca- 
démico Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, presidente do sodalicio, uma ses- 
são cultural. Compareceram os seguin- 
tes consócios: Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, Jose da Veiga Oliveira, Duí- 
li0 Crispim Farina, José Bueno de Oli- 
veira Azevedo Filho, Maria Lucia de 
Sousa Range1 Ricci, Celso Maria de 
MeUo P u p ,  Henrique L. Alves, Odi- 
lon Nogueira de Matos, Ruy Rebello 
Pinho, Délio Freire dos Santos, José 
Gonçalves Salvador, Paul Donovan Ki- 
gar, Moisés Gicovate, J. Pereira, Pe. 
Hélio Abranches Viotti, Adérito Augus. 
to de Moraes Calado, Silvio Marone, 
Roberto Machado Carvalho. Lida e 
aprovada a ata da sessão anterior. Por 
decisão do sr. Presidente ficou estipu- 
lado que a costumeira leitura da ata 
se realizasse na próxima sessão ordi- 
nária. O 1" Secretário, prof. Roberto 
Machado Carvalho procedeu a exposi- 
ção das Eiemérides Brasileiras, con. 
certente aos eventos biográficos do ie 
suíta padre José de ~ncihieta, o A$% 
tolo do Brasil, sobre o qual discorrerá, 
em sessão solene e data ooortuna, o 
egrégio consócio padre Hélio Abran- 
ches Viotti S.J.. No tocante às Efemé. 
rides Paulistas, a temática versou a 
obrigatoriedade do ensino primário na 
Província de São Paulo, e as medidas 
legais imprescindíveis ao rigoroso cum. 
Primento dos respectivos dispositivos 
de aplicação. A seguir, o sr. Presiden- 
te concedeu a palavra a historiadora 
prof' Isolde Brams para apresentar 
uma exposição acerca da viagem do 
Alferes Joaquim José da Silva Xavier, 
o Tiradentes, a Metrópole portuguesa, 
onde se entreteve em diaogos com 
personalidades brasileiras que lá se en- 
contravam, e com as quais examinou 
amplamente a possibilidade de promo- 
ver a emancipwáo poiítica do Brasil. 
Apresentada & Casa pelo wnsócio Cel- 
so Maria Mello Plipo, a conferencista 
exibiu "fm-similes" de documentos coe- 
vos. Por fim, o sr. Presidente concedeu 
a palavra ao 2' Secretbio, José da 
Veiga Oliveira, para a realizaqão da 

da morte do cqmpositor austriaco, s e  
guramente um dos supremos gênios, 
nno apenas da música artística, como 
ainda de toda e qualquer manifesta- 
ção da arte dos sons. A exposição pro. 
curou acompanhar de perto a fulgu- 
rante carreira do compositor, suas lu- 
tas, angústias, triunfos, decepções, di- 
ficuldades, e a prematura morte em 
Viena, 5 de dezembro de 1791, aos 35 
anos inconclusos, legando a posterida- 
de uma obra de espantosa variedade. 
munida de qualidades que puzeram 
Mozart no panteão dos gênios imorre- 
douroS. Concluída a conferência, o sr. 
Presidente e as pessoas presentes con- 
gratularam-se com o orador, tendo o 
Sr. Presidente encerrado os trabalhos, 
convocando os conçócios para a reu. 
niáo do C.E.His., a realizar-se na pro- 
xima 4*-feira, dia 12 do corrente mês 
de junho. José da Veiga Oliveira, Se- 
gundo.Secretário, lavrou a presente 
ata, a qual, após lida e aprovada, vai 
assinada nos termos regimentais. Em 
tempo: Não foi lida ata na presente 
sessão, como foi mencionado anterior- 
mente. Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, Roberto Machado Carvalho, José 
da Veiga Oliveira. 

ATA DA SESSAO W DIA 
19 DE JUNHO DE 1991 

Aos derenove dias do mês de ju- 
nho de mil novecentos e noventa e 
um realizou-se no auditório do Insti- 
tuto Historico e Geográfico de São 
Paulo a rua Benjamin Constant nv 
158, 1' andar, sob a presidência do 
acadêmico Lycurgo de Castro Santos 
Filho, presidente do sodalicio, uma 
sessáo administrativa. digo solene. Drw 
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dar a palavra ao sr. Roberto Machado 
Carvalho, primeiro secretário, para a 
leitura de excertos das Efemérides Bra- 
sileiras, no periodo compreendido en- 
tre 19 de junho e 2 de julho, mencio- 
nados episódios históricos relaciona- 
dos com a Independência e a expul- 
são dos portugueses, acantonados na 
Bahia. O tópico próprio das Efeméri- 
des Paulistas, que se lhe seguiu, foi 
concernente a evolução urbana da ca- 
pital paulista, com a inauguração do 
Viaduto Boa Vista e outros melhora- 
mentos viários. Foi dada ciência a Ca- 
sa do recebimento de oficios emana. 
dos dos componentes do "Clubinho 
229" dos alunos dos Colégios São Luiz, 
Banleirantes, Santa Maria, Vera Cruz, 
Monteiro Lobato e Objetivo, e da se- 
cretária sra. Maria Rita Dias, todos 
manifestando solidariedade e saudade 
pelo desaparecimento do Prof. dr. Raul 
de Andrada e Silva. O Sr. Presidente 
determinou que todos os presentes se 
erguessem, observando um minuto de 
silêncio, o que se faz, ao nível alta- 
mente emotivo. A seguir, foi dada a 
palavra ao orador oficial do Instituto. 
acadêmico Duilio Crispim Farina, pa- 
ra realizar ora& funebre a memória 
de Raul de Andrada e Silva. O referido 
discurso sintetizou, em eloqüentes pa- 
rágrafos, os méritos e as qualidades 
pessoais do homem, do historiador de 
vasta cultura e ilimitado descortínio 
cultural, cujos intensivos e ininterrup- 
tos trabalhos vieram enriquecer o país. 
Decodificou as raizes genealógicas dos 
Andradas. Conceituou seu labor na "Re- 
vista de História, estudando o patriar. 
ca da Independência; seu inconteste 
"pendant" pela dimensão prática dos 
trabalhos de laboratório, cientista emé- 
rito que foi. O orador deteve-se no es- 
tudo do caráter, do temperamento so- 
cial de Raul, seu intenso gosto pela 
música clássica, pelas diversas viagens 
que empreendeu pelo Velho Mundo. 
Mencionou sua importante monogra- 
fia sobre a ditadura no Paraguai entre 
1804 e 1840, que lhe exigiu pesquisas 
aprofundadas no pais vizinho. O dis. 
curso de 45 minutos foi vigorosamen- 
te aplauüido, e o orador cumprimen- 
tado pelos presentes, tendo o sr. pre- 
sidente encerrando a sessão, agrade- 
cendo a presença de todos. José da 
Veiga Oliveira, segundo secretário, la- 
vrou a presente ata, a qual, após lida, 
discutida e aprovada, vai assinada pe- 

lo presidente, primeiro e segundo se- 
cretários. Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Roberto Machado Carvalho, Jo- 
sé da Veiga Oliveira. 

ATA DA SESSAO DO DIA 
3 DE JULHO DE 1991 

Em sua sede a rua Benjamin Cons. 
tant, 158, 1" andar, realizou o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
as dezessete horas do dia três de ju- 
lho de mil novecentos e noventa e um, 
uma sessão cultural, sob a presidência 
do acadêmico Lycurgo de Castro San. 
tos Filho, presidente do sodalicio. Com. 
Pareceram os seguintes consócios: Ly. 
curgo de Castro Santos Filho, José da 
Veiga Oliveira, Duilio Crispim miina, 
Maria Lucia de Sousa Range1 Ricci, 
Roberto Machado Carvalho, José Ge- 
raldo Evangelista, Israel Dias Novaes, 
Pe. Helio Abranches Viotti, J. Pereira, 
MoisBs Gicovate, Silvio Marone, Dou- 
glas Michalany, Paulo Pereira dos Reis, 
Celso Maria de Meilo Pupo, Renato 
Báez, Reginaldo Moreira de Miranda, 
Luiz Wanderley Torres, Ruy Rebello 
Pinho, Délio Freire dos Santos, Isaac 
Grimberg, Adérito Augusto de Moraes 
Calado, Adilson Cesar e José Bueno de 
Oliveira Azevedo Filho. Lida e aprova- 
da a ata & sessão anterior, o Sr. p re  
sidente convocou os presentes a, de 
pé, conservar um minuto de silêncio 
em memória ao consócio Pedro Fer- 
raz do Amaral, recentemente falecido. 
Seguindo a praxe, o Primeiro-Secretá- 
rio, Professor Roberto Machado Car. 
valho, procedeu a leitura de excertos 
das Efemérides Brasileira e Paulista, 
mencionada também a sessão de 5 de 
julho de 1932 do próprio Instituto, 
reauzada sob a presidência do dr. Jo- 
sé Torres de Oliveira, na qual o his- 
toriador Affonso de E. Taunay discor- 
reu sobre urna superstição paulista e 
a batalha de Alcácer-Kibir. A seguir, o 
sr. Presidente comunicou a Casa que 
iria acontecer a concessão do Colar 
Dom Pedro I a doze personalidades 
da vida cultural paulista. Com a pala. 
vra o Orador do Instituto, Acadêmico 
Duilio Crispim Farina, deu início a sua 
saudação, explicando que a venera foi 
oficialmente instituída pelo Governo 
do Estado de São Paulo, por decreto 
de 29 de outubro de 1971, com a fi- 
nalidade de perpetuar um autantico 
acontecimento histórico, qual seja a 
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traslada@o dos restos mortais do Im- 
perador Dom Pedro I, de Portugal pa- 
ra o Brasil, ao ensejo dos festejos do 
sesquicentenário da Independência, em 
1972. A outorga do Colar e conferids 
a pessoas que tenham se destacado 
nos meios culturais e científicos, de 
reconhecida projeção social ou tenham 
praticado destacados atos cívicos. Con- 
forme decidiu o Conselho do Colar, 
composto de vinte integrantes, são as 
seguintes as personalidades agracia- 
das: Adilson Cezar (Sorocaba), Adéri- 
ta Augusto de Moraes Calado, Déiio 
Reire dos Santos, Douglas Michalany, 
Isaac Grinberg (Mogi das Cruzes), Jo- 
se Pereira, José Geraldo Evangelista 
(Lorena), Maria Lúcia de Souza Ran- 
gei Riwi (Campinas), Reginaldo Mo. 
reira de Mirada, Roberto Machado 
Carvalho, Ruy Rebello Pinho e Walter 
Pinheiro Guerra. A saudação do aca. 
dêmico Duilio Crispim Farina, em sin- 
tese esplêndida, sublinhou a importân- 
cia e o valor cultural dos agraciados, 
sob eloqüentes palavras, aceitas e 
aplaudidas com entusiasmo. Após o 
discurso, assumiu a palavra, em nome 
dos contemplados o consócio .i. Perei- 
ra, que sublinhou a importância e O 
regozijo de quantos passam a contar 
com a honraria que vinha de Ihes ser 
outorgada, prometendo o prossegui- 
mento da luta em prol dos valores cul- 
turais. Congratulando-se com os pre  
sentes, o sr. Presidente deu por en. 
cerrados os trabalhos. José da Veiga 
Oliveira, 2 secretário lavrou a presen. 
te ata que, após lida, discutida e apro. 
vada, vai assinada nos termos regi, 
mentais. Lycurgo de Castro Santos Fi, 
iho, Roberto Machado Carvalho. Jose 
da Veiga Oliveira. 

ATA DA SESSAO DO DIA 
17 DE JULHO DE 1991 

O Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo promoveu, a partir das 
dezessete horas do dia dezessete de 
julho de mil novecentas e noventa e 
um, em sua sede a rua Benjamin Cons. 
tant, 158, sob a presidência do acadê. 
mico Lycurgo de Castro Santas Filho, 
presidente do sodalício, uma sessão 
ordinária. Estiveram presentes os s e  
guintes consócios: Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Roberto Machado Car- 
valho, Israel Dias Novaes, Duilio Cris. 
pim Farina, Pe. Helio Abranches Viot- 

ti, J. Pereira, Moisés Gicovate, Maria 
Amélia Corrêa Giffoni, Isaac Grimberg, 
José Gonçalves Salvador, Délio Freire 
dos Santos, Reginaldo Moreira de Mi- 
randa, José Benedito Silveira Peixoto, 
Celso Maria de Mello Pupo, Silvio Ma- 
rone, Lu& Wanderley Torres, Adérito 
Auausto de Moraes Calado e José da 
~ei'ga Oliveira. Foi lida e aprovada a 
ata da sessão anterior. CB Primeiro se- 
cretario Roherto Machado Camalho 
procedeu a leitura das Efemérides Bra- 
sileiras, concernentes a data de 23 de 
julho de 1840, em torno da proclama. 
çáo da maioridade do Imperador Dom 
Pedro 11, bem como as conseqüências 
Juridicas, históricas, políticas e sociais 
que dai advieram. No tocante as Efe- 
mérides Paulistas, o tema girou em tor- 
no da expedição de 28 de julho de 
1867 a Porto Feliz; e a fundação do For 
te de Nossa Senhora de Irnatemi. A s  - 
Efenierides do pr6prio Instituto ou. 
torgaram enfoque ao exercicio de 1981, 
sendo o consócio Honorio de Sylos a 
personalidade qualificada para ernpre. 
ender a redação da História da Re- 
volucâo Cunstitucionalista de 1932. no- 
meada uma Comissão rara estudár o 

de silêncio, em memdria do finado ho- 

. ~ - - ~ ~  ~ ----- --- --A~ ~~- ~ ~ ~~~- ~ ~~ 

diciário, ministro que foi da Suprema 
Corte de Justiça do país, sem obliterar 
as oualidades morais e oessoais do ex- 
tintó. O mesmo orador celebrou a me 
mória do dr. Dante Nezze, que foi se- 
cretário da Faculdade de Medicina da 
USP e possuidor de extenso e valioso 
curriculo. oartiihado entre a iiteratu- 
ra, o diriiio, a ciencia médicd. Decla. 
TOU ter representado o Instituto nos 
funerais, proferindo a oração de des. 
pedida. Com a palavra o consócio Ro. 
berto Machado Carvalho realizou o elo- 
gio funebrc do consócio Pedro Fer 
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raz do Amara], fixando-lhe com pre- 
cisão a brilhante carreira jornalisti- 
ca, exercida durante décadas, nas co- 
lunas de variegados e prestigiosos ór. 
gãos de imprensa, encontrando vaga. 
res para redigir e publicar uma his 
tória da Revolução de 1932. Salientou, 
mui a propósito, o cuidado de Ferraz 
do Amara1 na revisão tipográfica das 
provas dos jornais, bem como severas 
exigencias e ensinamentos aos neófi. 
tos, quanto a clareza informativa e r e  
dacional, que de todos cobrava. De 
tev-se a comentar seu impressionan- 
te dominio da literatura francesa, as 
múltiplas traduções, bem como mono. 
grafias biográficas de importantes vul. 
tos históricos de São Paulo. As pala. 
vras do consócio foram largamente 
aplaudidas pela presidência e pela se- 
leta assistência. A seguir, o Sr. Presi, 
dente, ao declarar vago o cargo do 
diretor da Hemeroteca, por motivo de 
falecimento do professor Raul de An- 
drada e Silva, propôs o preenchimen- 
to na pessoa do consócio Délio meire 
dos Santos, e que se fizesse por acla- 
mação. Unânime salva de palmas con- 
sagrou a proposta, sendo o ilustre con. 
sócio imediatamente empossado. A 
consócia Maria Amália Corrêa Giffoni 
reaiizou o elogio fúnebre do dr. Gui- 
lherme Vilela Urban, pesquisador, pro- 
fessor, especialista em Dermatologia. 
O consócio Luiu Wanderley Torres, no 
uso da palavra, honrou-se com ofertar 
ao sodalício o primeiro exemplar da 
3' edição de seu livro sobre Tiraden- 
tes, estribado, em sólida E ampla do- 
cumentação histórica. Aproveitou a en. 
sancha para declamar de improviso 
um poema sobre a criação do Univer- 
so. O consócio José da Veiga Oliveira, 
com a palavra, exibiu a "Mémoire de 
Maitrise" (tese de mestrado) da pro- 
fessora doutora Nympha Glasser Le 
me, sob o titulo "Pelléas et Mélisan- 
de" (de M. Maeterlinck) - Essai d' 
Anaiyse Structurale", tese defendida 
perante a "Université de Ia Sorbonne 
Nouvelle" de Paris, no departamento 
de "Études Francaise vour I'Étraneer 
- Année 1980-1981". n&n total de i26 
páginas - trabalho que mereceu nota 
máxima "cum laude". Essa paulistana, 
radicada em terra francesa, produziu 
alentada monografia crítica sobre o 
teatro do escritor e dramaturgo belga 
Maurice Maeterlinck. um dos exwen- 

~ - - ~ -  

tes cimeiros do sirnboiismo na fit&a. 
tura francesa, em sua característica 

fase "fin-de-siècle". É inquestionavel 
que a autora produziu um tratado exe 
gético de alta e soberba envergadu- 
ra, exigindo edição em volume, tratan. 
do-se de extraordinária e bem urdida 
contribuição ao estudo da prosa @ti- 
ca simbolista, estudo esse firmado em 
perquirição estruturalista, filosófica, 
Psicológica, estética. Ademais, escreve 
num admirável francês. A obra sob 
epigrafe mereceu a unanimidade um 
voto de louvor a Nytnpha Glasser Le- 
me. A seguir, o sr. Presidente encer- 
rou a sessão, da qual José da Veiga 
Oliveira, segundo secretário, lavrou a 
Presente ata a qual, após lida, discuti- 
da e aprovada, vai assinada nos ter. 
mos regimentais. Lycurgo de Castro 
Santos Pilho, Roberto Machado Car. 
valho. José da Veiga Oliveira. 

ATA D A  SESSAO DO DIA 
7 DE AGOSTO DE 1991 

As dezessete horas do dia sete de 
agosto de mil novecentos e noventa e 
um, sob a presidência dos acadêmicos 
Lycurgo de Castro Santos Filho e Dui- 
li0 Crispim Farina realizou-se no sa- 
lão nobre do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de S%a Paulo, a rua Benjamin 
Constant, 158, 1* andar. uma seseo 
conjunta do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo e da Academia 
Paulista de História. Compareceram os 
seguintes consóoios: Lycurgo de Cai. 
tro Santos Filho, Duilio Crispim Fari- 
na, José da Veiga Oliveira, Maria Lu- 
cia de Souza Range1 Ricci, Antonio 
Soares Amora. Roberto Machado Car- 
valho, Celso Maria de Mello Pupo, 1s. 
rael Dias Novaes, José Benedito Sil- 
veira Peixoto, Isaac Grimberg, Délio 
Freire dos Santos, Douglas Michalany, 
Hernâni Donato, Paul Donovan Kigar, 
Fauze Saadi, Pe. Helio Abranches Viot- 
ti, Moisés Gicovate, J. Pereira e Silvio 
Marone. Dando inicio aos trabalhos, o 
Sr. Presidente convidou a tomar as. 
sento a mesa o sócio emérito profes 
sor Antonio Soares Amora. Foi lida e 
aprovada a ata da sessão anterior. O 
primeiro secretário professor Rober- 
to Mmhado Carvalho, efetuou a lei- 
tura das Efemérides Brasileiras, no 
período compreendido entre 7 e 20 de 
agosto, especialmente as acontecimen. 
tos políticos que culminaram na pro- 
mulgaçáo da Lei Imperial de 11 de 
agosto de 1827 instituindo, os cursos 
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jurídicos no Brasil, em Olinda - pos- 
teriormente Recife e São Paulo. Hou- 
ve minudente referência aos debates 
no Parlamento sobre a localização dos 
cursos e a complexidade da matéria. 
No tocante as Efemérides Paulistas, 
houve referência a Francisco Glicério 
e a agressão sofrida no hotel em São 
José do Rio Pardo, durante a campa- 
nha republicana, os conflitos políticos 
na época, bem como a necessidade de 
proteger o monumento do Ipiranga 
contra a ação dos vândalos. Em pros. 
seguimento assumiu a presidência da 
mesa o acadêmico Duilio Crispim Fa- 
rina, presidente da Academia Paulista 
de HisMria, efetuando calorosa sauda- 
ção ao acadêmico professor Antonio 
Soares Amora, presidente da Acade- 
mia Paulista de Letras, que, em ins- 
tantes, iria proferir sua anunciada con- 
ferência sobre o grande poeta portu- 
guês Antero de Quental e a poesia bra- 
sileira. Com a palavra. o orador agra- 
deceu o convite formulado pelas duas 
respeitáveis instituições culturais, ao 
mesmo tempo que externou sua ale- 
gria de encontrar-se no Instituto His- 
tórico, na qualidade de sócio emérito. 
Sua conferência extendeu-se sobria- 
mente por 46 minutos. Com abundân- 
cia de pormenores demonstrou a pro- 
funda influência exercida por Antero 
de Quental sobre os mais significati- 
vos poetas brasileiros que vicejaram 
no século XIX, como Alvares de AZR 
vedo, Fagundes Varella, laurindo Re- 
bello, Machado de Assis, Castro Alves, 
e cujo alto valor intelectual ressaltou. 
Deu ênfase especial a importância do 
ensino, vivificado didaticamente pela 
poesia, ao mesmo tempo mencionan- 
do os vaies que, tanto em Portugal 
quanto na Brasil, se ocuparam dessa 
dimensão literária, embutida na ativi- 
dade docente. Analisou e descodificou 
as íntimas e profundas relações entre 
poesia e infância, numa fase etária ex- 
tremamente propícia ao desabrochar 
o espírito para os excelsos valores da 
arte. Deu ênfase a poesia singela, fa- 
cilmente memorizável, de raiz popu- 
lar, aos versos que penetram e se man. 
tém na sensibilidade do adolescente, 
que privilegia a espontaneidade da 
inspiraçáo. Exemplificando o seu eru. 
dito e notável discurso literário, o 
conferencista perfilhou exemplos ex- 
pressivos dos mais destacados poetas 
lusos e brasílios. Ao final, o orador 
foi intensamente aplaudido, tendo o 
sr. Presidente da Academia Paulista de 
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História manifestado o intenso agra- 
do com que a conferência foi acolhi- 
da pelo plenário. Foi, na oportunida- 
de, homenageada a esposa do confe. 
rencista. O sr. Presidente do Instituto 
Histórico, no uso da palavra. secun- 
dou as.palavras do colega, agradeceu 
a presença dos circunstantes, dando 
por encerrada a sessão cultural con. 
junta, da qual José da Veiga Oliveira, 
Segundo-Secretário, lavrou a presente 
ata, a qual após lida, discutida e apro- 
vada, vai assinada nos termos regi. 
mentais. Lycurgo de Castro Santos Fi. 
lho, Roberto Machado Carvalho. José 
da Veiga Oliveira. 

ATA DA SESSAO DO DIA 
21 DE AGOSTO DE 1993 

sidente do mesmo Instituto. Inicial. 
mente foi lida pelo segundo secretário 
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presidente Aureliano Leite comunicou 
viagem a Brasilia, a fim de outorgar 
ao então Presidente da República Ge- 
neral Emilio Garrastam Médici a Me 
dalha "Alexandre de Gusmão". A t e  
soureira Maria Lucia de Souza Range1 
Ricci declinou o balancete patrimo- 
nial do Instituto, mencionados o to- 
tal de receita disponíveis, a conta cor- 
rente para pagamento de despesas 
eventuais. A prestaçáo de conta m e  
receu aprovação unânime do plenário. 
A seguir, a presidência dos trabalhos 
foi transferida ao acadêmico Duilio 
Crispim Farina, cujas primeiras pala- 
vras foram de saudação ao acadêmico 
Pe. Helio Abranches Viotti SJ., que 
iria Droferir sua anunciada conferên. 
cia subordinada ao tema "Santo Igna. 
cio de Loyola e a evangelização do 
Brasil". O SI. presidente teceu largos 
encômios aos trabalhos históricos e 
a destacada atuação intelectual, na r e  
vivência dos notáveis vultos da Com. 
panhia de Jesus. De inicio, o confe- 
rencista referiu-se com elogios à mo. 
numental biografia recém editada so- 
bre Loyola, pelo jesuíta Ricardo Gar. 
cia Vilioslada, num total de mil pá- 
ginas, fartamente ilustrada e documen. 
tada, num volume que o conferencis- 
ta ofertou a Biblioteca "Afonso de E. 
Taunay", do Instituto. Já discorrendo 
sobre o tema que trazia à tribuna, o 
historiador assinalou o débito da Com- 
panhia perante o rei Dom João 111, de 
Portugal, que a protegeu, incentivou- 
lhe a expansão, pedindo, outrossim, a 
Paiilo I11 seu concurso para a cris- 
tianização do Oriente. Historiou com 
interessantes minúcias a carreira de 
Loyola colocando seu talento militar a 
serviço dos reis católicos de Eçpanha, 
não esquecendo o episódio célebre do 
cerco de Pamplona, na qual foi gra- 
vemente ferido por um balaço, fican- 
do com a perna quebrada pelo impacto 
da metralha. Referiu-se, durante o 
alongado internamente hospitalar, às 
leituras edificantes, como a de Flos 
Sanctorum, das quais resultou em de- 
finitivo sua vida religiosa decidido pe 
Ia fundação de uma nova Ordem, com- 
bativa, dinãmica, militante, evangéli. 
ca, cujo estatuto foi aprovado formal. 
mente por Paulo 111, a 27 de setem. 
bro de 1540. Recapitulou os trabalhos 
em Portugal, em especial em Coim- 
bra, no Colégio das Artes. Sublinhou 
a impressionante atividade epistolar 
de Loyola, nos 16 anos que passou em 
Roma, na qualidade de fundador e 

"Praepositus Generalis", Superior Ge- 
ral da nove1 Ordem. Falecido aos 65 
anos, em 1791, Loyola pertence, de 
modo definitivo, as histórias universal 
e do Brasil. A conferência do Padre 
Viotti foi entusiasticamente saudada 
com palmas. Ao agradecer os traba. 
lhos do orador o Sr. presidente deu 
por concIusoS OS trabalhos e convidou 
consócios e interessados para a sessão 
de 4 de setembro, quando o acadêmi. 
co Hernãni Donato proferira uma con- 
ferência cultural. Estiveram presentes 
a sessão os seguintes cons6cios: Ly. 
curgo de Castro Santos Filho, Duilio 
Crispim Farina, Roberto Machado Car. 
valho, Maria Lucia de Souza Rangel 
Ricci, José da Veiga Oliveira, José Bue 
no de Oliveira Azevedo Filho, Israel 
Eias Novaes, Eduardo d'oliveira Fran. 
ça, Renato Báez, Celso Maria de Mello 
Pupo, Eduardo Vilhena de Moraes, 
Silvio Marone, José Gonçalves Salva. 
dor, Isaac Grimberg, Myriam Ellis, 
Paul Donovan Kigar, Fauze Saadi. Her- 
n8ni Donato, J. Pereira, Luiz Wander- 
ley Torres, Ruy Rebello Pinho, Délio 
Freire dos Santos, e Pe. H'elio Abran- 
ches Viotti. José da Veiga Oliveira, s e  
gundo secretário lavrou a presente ata 
que após lida, discutida e aprovada, 
vai assinada nos termos regimentais. 
Lycurgo de Castro Santos m o .  José 
da Veiga Oliveira, Roberto Machado 
Carvalho. 

ATA DA SESSAO DO DIA 
4 DE SETEMBRO DE 1991 

As dezessete horas do dia quatro de 
setembro de mil novecentos e noventa 
e um sob a presidência do a d m i c o  
Lycurgo de Castro Santos Filho, rea- 
lizou-se uma sessão conjunta do Insti- 
tuto Histórico e GeogrSfico de São 
Paulo e da Academia Paulista de His- 
tória. Compareceram os seguintes con- 
sócios: Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, Roberto Machado Carvalho, Her- 
nâni Donato, Maria Lucia de Sousa 
Rangel Ricci, Israel Dias Novaes, hii- 
lio Crispim Farina, J. Pereira, Moisés 
Gicovate, José Benedito Silveira Peixo- 
to, Padre Helio Abranches Viotti, Dou- 
glaS Michalany, Ricardo Román Blan- 
co, Luiz Wandaiey Torres, Renato 
Báez, Antonio Roberto de Paula Leite, 
Henrique L. Alves. Celso Maria de Mel- 
10 Puppo, I s w  Grimberg, Myriam 
Ellis, Délio W r e  dos Santos, Célio 
Debes, José da Veiga Oliveira. Consti- 
tuida a mesa diretora dos trabalhos, 
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o Sr. Presidente convidou o acadêmi- 
co Israel Dias Novaes, como represen- 
tante da Academia Paulista de Jorna- 
lismo, a tomar assento a mesa. Lida 
e aprovada a ata da sessão anterior, 
o sr. presidente concedeu a palavra ao 
Primeiro Secretário professor Roberto 
Machado Carvalho nara leitura de nas- ~ 

sagem das ~femérides Brasileiras, Cau. 
lista e dos Anais do próprio Instituto, 
relativos ao lapso de tempo que me. 
deia os dias 4 e 17 de setembro, quan. 
do o principe Dom Pedro, futuro Im- 
perador Dom Pedro I, destacando or- 
dens emanadas das cortes de Lisboa, 
proclamou a Independência do Brasil, 
num gesto heróico e dramático, que 
permanece gravado nos fastos da his- 
tória do Brasil. No que tange o lns- 
tituto Histórico, foi recordado que o 
então presidente Aureliano Leite soli- 
citou o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas, com o fito de esclarecer 
obscuros ângulos da história colonial 
paulista; como também a realização 
de uma série de conferências prepa- 
ratórias das solenidades do sesquicen- 
tenário da Independência e a institui- 
ção do Colar Dom Pedro I, providên- 
cia afinal consubstanciada em lei es- 
tadual. Na matéria do expediente, foi 
iido o texto de convite da Editora 
Ateniense, para o lançamento de nova 
ediçrio da obra do consócio Luiz Wan- 
derley Torres sobre Tiradentes. Já ago- 
ra ao nível de sessão conjunta do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo e da Academia Paulista de His- 
tória, assumiu a palavra desta ultima, 
acadêmico Duilio Crispim Farina, pa- 
ra o elogio da vida e dos trabalhos 
do acadêmico Hernâni Donato, real- 
çando-lhe a excepcional dimensão cul- 
tural como #poeta, romancista, histo- 
riador, biógrafo do Aleijadinho, autor 
do "Dicionário das Batalhas Brasilei- 
ras" e da soberba epopéia cívica de 
1932. Com a palavra, Hernâni Donato 
discorreu sobre as mulheres na vida 
de Dante ~lighieri, especialmente na 
"Divina Comédia". Traçou elenco re- 
ferencial de grandes escritores, em 
torno da monumental epopéia, glória 
eterna das letras universais, sublinhan- 
do que já se escoaram nada menos de 
667 anos de enigmas, dúvidas, misté- 
rios, às mais das vezes, indecifráveis, 
sobre o sem-numero de passagens 
obscuras do gigantesco poema medie- 
val, envolvendo acesas polêmicas nun- 

ca dirimidas, especialmente a propó- 
sito de três mulheres: Beatriz, Lucia, 
mancisca (esta, a célebre Francesca 
da Rimini), de proeminente presença 
no Canto V do Inferno dantesco. A 
conferência do acadêmico Hernâni Do- 
nato mereceu incontidos aplausos, 
tendo mais uma vez o presidente Fa- 
rina usado a palavra, assim exprimin- 
do a satisfação pelas lições ofertadas 
ao auditório e o alto nível cultural da 
digressão expedida. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra, o sr. 
presidente do Instituto, agradeceu a 
presença de todos, dando por conclu- 
sa a sessão, da qual eu, José da Vei- 
ga Oliveira, segundo secretário redigi 
a presente ata, a qual, após discutida 
e aprovada, vai assinada nos termos 
regimentais. Lycurgo de Castro Santos 
Filho, José da Veiga Oliveira, Rober- 
to Machado Carvalho. 

ATA DA SESSAO DO DIA 
18 DE SETEMBRO DE 1991 

As dezessete horas do dia dezoito de 
setembro de mil novecentos e noventa 
e um sob a presidência do acadêmico 
dr. Lycurgo de Castro Santos Filho, 
realizou-se uma ses sk  conjunta do 
Instituto Histórico e Geográfica de São 
Paulo. Compareceram os seguintes con- 
sócios: Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, José da Veiga Oliveira, Roberto 
Machado Carvalho, Duilio Crispim Fa- 
rina, Maria Lucia de Sousa Range1 
Ricci, Antonio Roberto de Paula Lei, 
te, Celso Maria de Mello Pupo, José 
Bueno de Oliveira Azevedo Filho, Ru- 
dolf Robert Hinner, Hernâni Donato, 
Odilon Nogueira de Matos, José Gon. 
Calves Salvador, Délio Freire dos San- 
tos, Ruy Rebello Pinho, Luiz Wander- 
ley Torres, Douglas Michalany, .i. P e  
reira, Myriam Ellis, Henrique L. Alves, 
Pe. Helio Abranches Viotti. Com uma 
única emenda retificação, indicada pe- 
lo consócio Duilio Crispim Farina, foi 
aprovada a ata da sessão anterior. O 
sr. Presidente convocou o consócio Pe. 
Helio Abranches Viotti S.J. a tomar 
assento a mesa, na qualidade de re. 
presentante da Academia Paulista de 
Letras. O prof. Roberto Machado Car- 
valho, primeiro secretário, procedeu a 
leitura das Efemérides Brasileiras, no 
lapso de tempo compreendido entre 
dezoito de setembro e primeiro de ou- 
tubro. Foi realizada referência a data 
de dezenove de setembro de mil no. 
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vecentos e cinqüenta e seis, em que o 
então presidente Juscelino KubitscheK 
de Oliveira sancionou lei, transferindo 
o Poder do Rio de Janeiro para Brasí- 
lia, ao mesmo tempo instituindo a 
Novacap, passando a Capital Federal 
a ser construída, com a supervisão do 
arquiteto Lucio Costa. No tocante as 
Efemérides Paulistas, sublinhou o Ora- 
dor a chegada a São Paulo, a dezoito 
de setembro de mil novecentos e qU* 
renta e sete, do ex-presidente da Re- 
pública Washington Luiz Pereira de 
Souza, aqui passando a residir até 0 
seu falecimento, exatamente dez anos 
mais tarde. No concernente às,Efeme 
rides do próprio Instituto Historico. fi- 
cou relembrado que o então presidente 
josé Torres de Oliveira expds os en- 
tendimentos com o Governo do Esta- 
do, a fim de utilizar o salão nobre 
para uma série de conferências cultu- 
rais. Foi concedida a palavra aa con. 
sócio Rudolf Rnbert Hinner, a propó- 
sito dos Escandinavos no Brasil. Em 
sessão conjunta do Instituto Histórico 
e da Academia Paulista de História, 
assumiu a presidnlcia dos trabalhos 
o acadêmico Duilio Cnspim Farina, 
que dirigiu expressiva saudação ao 
professor e acadêmico Erwin Theodor 
Rosenthal, o qual, dentro de instantes, 
iria proferir a aula magna de encer- 
ramento do ciclo & conferências de 
alta cultura, ao discorrer sobre a fi- 
gura extraordinariamente relevante do 
cientista Carl Friedrich Phillip von 
Martius. O Sr. presidente qualificou o 
prof. Rosenthal de embaixador da cul- 
tura germânica em São Paulo, bem 
assim que sua contribuição era aguar- 
dada com o maior interesse. Sepndo 
explicou no proêmio, o titulo da co. 
municação versaria "Frei Apolõnio e 
um primeiro romance do Brasil". O 
orador rememorou os formidáveis tra- 
balhos científicos de Martius em tor- 
no da botânica nativa e suas minu. 
dentes pesquisas durante anos, em vá- 
rias regiões do pais. O orador desco- 
dificou sua participaçm pessoal no 
acêrvo de Martius, ao descobrir na 
"Bayerische Staatsbibliotek" (Bibliote. 
ca Estatal da Baviera) em Miinchen 
(Munique) de um precioso e ignoto 
manuscrito de trezentos e quatorze 
páginas, enfeixando nada mais nada 
menos do que um romance, em cali- 
grafia gótica autógrafa de von Mar- 
tius, por vezes de mui difícil e com- 
plexa decifração, concluindo tratar-se 

de uma ohra esplêndida, impregnada 
do romantismo da segunda metade do 
século XVIII. avançando &s primeiras 
décadas da subseqüente centúria. TR 
ceu amplas considersções a respeito, 
com destaque ao espírito enciclopé 
dico de Martius, em que no romance 
sob epigrafe, realidade e ficção se mis- 
turam. em subtis metamorfoses esti. 
lísticas e temáticas. Outrossim, o pro- 
fessor Rosenthal explicou a técnica li- 
terária que perfilhou para realizar a 
tradução do texto para o vernáculo. 
Recebida a conferência sob gerais 
aplausos, o sr. PresiderAe da Academia 
Paulista de História, em eloqüentes pa- 
rágrafos, considerou que o trabalho 
que acabava de ser pronunciado con- 
figurava uma verdadeira defesa de te. 
se universitária, expressando os ma- 
decimentos da instituicão oromotora 
do evento. Ao ensejo apresentou e dis- 
tribuiu a vários dos presentes o seu 
mais recente livro. intitulado "Pirati- 
ninga em tempos idos". Após agradecer 
as presenças. o sr. Presidente deu por 
encerrados os trabalhos. José da Vei- 
ga Oliveira, segundo secretário, lavrou 
a ata que acaba de ser lida, a qual, 
a@s discutida e aprovada, vai assina- 
da nos termos regimentais. Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Roberto Macha- 
do Carvalho. José da Veiga Oliveira. 

ATA DA SESSAO DO DIA 
2 DE OUTUBRO DE 1991 

As dezessete horas do dia dois de ou- 
tubro de mil novecentos e noventa e 
um, sob a presidência do acadêmico dr. 
Lycurgo de Castro Santos Filho, reali- 
zou-se no auditório do Instituto Histó. 
rico e Geográfico de São Paulo, a Ria 
Rmiamin Constant. 158 1" andar. uma -.-~ -- ~ . - ~  ~- 

sessão cultural. Estiveram presentes os 
seguintes consócios e convidados: Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, José da 
Veiga Oliveira, Roberta Machado Car- 
valho, Duilio Crispim Farina, Maria Lu- 
cia de S o m  Raneel Ricoi. Irmã Aurea 
Maria de Arruda Mei~o, ~ e l s o  Maria de 
Mello Pupo, Ednan Mariano Leme da 
Costa, Israel Dias Novaes. J. Pereira, 
Moisés Gicovate, Walter Pinheiro Guer- 
ra, José Geraldo Evangelista, Mana 
Amaiia Correa Giffoni, Adérito Augus- 
to de Moraes Calado, Carlos Corrêa de 
Oliveira, Délio m i r e  dos Santos, Hem 
rique L. Alves, Olivia Imbassahy, Her- 
nâni  Donato, José Gonçalves Salvador, 
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Geraldo Magella de Freitas, Irmã An- 
tonia Costa, Irmã Armandina Barbosa 
e Luiz Roberto de Francisco. Ao ini- 
ciarem-se os trabalhos, o Sr. Presidente 
assinalou as presenças da Irmã Aurea 
Mana de Arruda Mel10 e duas colegas, 
que vieram representar a instituição do 
Patrocínio de Itu e do Sr. Luiz Roberto 
de Francisco, representando a Secreta. 
ria de Cultura e Turismo de Itu. Foi 
lida pelo segundo secretário e apro. 
vada, a ata da sessão anterior. A se- 
guir o sr. Primeiro Secretário proce- 
deu leitura das Efemérides Brasilei- 
ras, no período de dois a quinze de ou- 
tubro, de extrema agitação política. 
Com efeito, a três de outubro de mil 
novecentos e trinta teve inicio a R e  
voluçáo de mil novecentos e trinta, 
levantando-se os estados da Paraiba, 
Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 
formada a junta Militar do Governo 
Provisório, após o golpe de Estado 
que depôs, exilando de imediato, o Sr. 
Washington Luiz Pereira de Soma, que 
foi sucedido por Getúlio Vargas. Quan- 
to às efemérides Paulistas, ocorreu 
mencionar a chegada do esquife con. 
tendo os restos mortais da Imperatriz 
Leopoldina, que permaneceram expos- 
tos à visitação pública na Catedral 
Metropolitana da Sé, até sua transla- 
daçáo para o Mausoléu do Ipiranga, 
a sete de outubro de mil novecentos 
e setenta e dois. No que concernem 
as Efemérides do Instituto Histórico, 
foi em sete de outubro de mil nove 
centos e setenta e dois que o consó- 
cio Itamar Bopp doou caixa contendo 
selos comemorativos do sesquicenle- 
nário da Independência do Brasil. Essa 
caixa, fechada e devidamente lacra. 
da, por determinação de seu doador. 
somente será aberta vinte e cinco anos 
após, em mil novecentos e noventa e 
sete. O entâo presidente, Aureliano 
Leite, agradeceu a doaçáo em nome 
do Instituto. Tomou a palavra o con. 
sócio J. Pereira, que apresentou co- 
municação relativa a Geografia Eco- 
lógica, Humana e Econámica, a PIO. 
pósito de um significativo estudo da 
lavra do professor Evaristo Eduardo 
de Miranda, da Universidade de São 
Paulo, publicado na coluna do jornal 
"O Estado de S. Paulo". O autor pro. 
pugna a reorganização territoriai bra- 
sileira, estabelecendo-se os imprescin. 
diveis zoneamentos ecológicos. agroeco. 
lógicos de fundo potenoia4 de capaci, 
dade de uso, morfodin&micos e eco- 
námicos, sem o que de nada adianta- 

rão os esforços do governo e do povo 
brasileiro para o ingresso no chamado 
Primeiro Mundo. O referido consócio 
destacou a excepcional qualidade do 
estudo em epigrafe, dado a estampa 
na edição de dois de outubro do cor- 
rente ano, merecendo registro nos 
anais desta Casa. O título é: "ZOnea. 
mento da Amazánia". A seguir, o se. 
gundo secretário, José da Veiga Oli- 
veira, deu notícia do inesperado e la. 
mentável passamento do prof. Egon 
Schaden, a dezesseis de setembro pas- 
sado, num acidente de motocicleta, por 
culna de terceiro. Nascido a auatro 
dr :iulho d~ niil novccf:nros c t r i . 7 ~  c:n 
Sio Eonif,i(io. inunici2io clr P:,llio(,:i 
Esriiclo clt. Sant3. Carurii:3. rlc f l i ~ i l i a  
germânica de sólida cultura, Egon 
Schaden realizou seus primeiros estu. 
dos na cidade natal. no Ginásio Cata- 
rinense (Florianópolis) complementa- 
dos em nível superior na Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras da Uni- 
versidade de São Paulo, na qual, em 
mil novecentos e quarenta e cinco, co- 
lou grau de Doutor, especializando-se 
nas disciplinas de Antropologia e Er. 
nologia. Lecionou, durante sua vasta 
trajetória acadêmica, alemG\o, portu. 
guês, geografia e história nos estabe. 
lecimentos pedagógicos de língua ale- 
mã em especial o Colégio Visconde de 
Porto Seguro, até mil novecentos e 
quarenta e oito. Na universidade de 
São Paulo trabalhou na docência aca- 
dêmica até mil novecentos e sessenta 
e sete, quando fez jús a aposentado- 
ria, sem desligar-se, entretanto, da vi. 
da universitária, trabaihando na Esco. 
la de Comunicação e Artes e na Pon- 
tificia Universidade Católica de S5.o 
Paulo, nas disciplinas de Etnografia 
brasileira e Antropologia. A dimensão 
internacional do prof. Scbaden mnni- 
festou-se célere. Foi reconhecido auto- 
ridade eminente e inconteste na pes- 
quisa dos costumes, lendas, evolução 
antronolóeica dos aborieenes sul-ame 

guay e Colombia. No Museu de Cope- 
nhague reexaminou os trabalhos do 
naturalista dinamarquês Peter Wilhelm 
Lund, realizados na província de hli. 
nas Gerais, no século XIX. Seus traba- 
lhos deitaram luzes sobre os pré-bis- 
tóricos sambaquis, os gostos e a arte 
culinária aborígene. Senhor de um pro. 
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digioso e variegado curriculum-vitae, 
que até mil novecentos e setenta co- 
bria vinte e nove Dáginas, atesta uma 
inintermpta atividade cientifica e cul- 
tural, desdobrada em aulas, seminá- 
rios, cursos, conferências, estágios de 
livre-docência. exercidos na Dinamar- 
ca, Inglaterra, Áustria, França. Para- 
guai, Portugal, Suíça, Estados Unidos. 
Colombia, Alemanha. Tanto no Brasil 
como no exterior foi o prof. Schaden 
profusamente condecorado, recebendo 
as Mstinçóes as quais seu valor fazia 
jús. Entre seus trabalhos cumpre des- 
tacar "A mitologia herbica das tribos 
indígenas do Brasil" (1946 e 1959) e 
"Aspectos fundamentais da Cultura 
Guarani" (1954, 1962, 1974). O primeiro 
secretário, prof. Roberto Machado Car- 
valho, requereu e obteve a inserçáo em 
ata de voto de SoIidariedade do Insti. 
tuto aos cento e cinqüenta mil habi. 
tantes da cidade paulista de Itu, de- 
vastado. especialmente na zona rural 
do municipio, por um cataclisma de 
consideráveis proporções. Já na tribu. 
na de honra, aquele consócio se ex- 
tendeu sobre as efernérides concernen- 
tes a dois notáveis vultos, definitiva 
mente inscritos nas paginas de nossa 
história. O primeiro diz respeito ao 
bicentenário de nascimento de Dom 
Antonio Joaquim de Mello, egrégio 
bispo, responsável pela reforma ad- 
ministrativa e moral do clero paul* 
ta, tendo fundado o seminário Q i s -  
copa1 de São Paulo. a Santa Casa de 
Misericórdia de Itu e a convocação 
das Irmãs de São Jcsé de Chambery 
para que fixassem dornicilio em Itu, 
efetuando intenso apostolado. Evocou, 
outrossim, a personalidade excepcio. 
na1 de Prudente José de Moraes Bar. 
ros, o primeiro presidente civil da 
República do Brasil, pacificador e con. 
solidador da vida politica da Nação. 
O orador traçou-lhe o curriculo bio. 
gráfico, a brilhante carreira política. 
Nasceu há cento e cinqüenta anos 
atrás, a quatro de outubro de mil oi- 
tOCentOS e quarenta e um. Cursou a 
Faculdade de Direito de São Paulo, 
indo advogar em Piracicaba. Foi Go. 
vernador do Estado, senador, e por 
fim, assumiu a presidencia da Repú- 
blica, derrotando seu adversario, Af. 
fonso Pena. Governou de mil oitocen- 
tos e noventa e quatro a mil oitocen- 
tos e noventa e oito, um tumultuado 
quadriênio presidencial, no qual en- 
frentou e venceu graves problemas, 

como a revolta de Canudos. Por pou- 
co teria sido assassinado no Rio de 
Janeiro, num atentado em que perdeu 
a vida seu ministro da guerra, Ma. 
chado Bittencourt. Fortalecido pelo 
trágico episódio, Prudente de Moraes 
concluiu seu mandato sob grandes 
aclamações na Capital Federal, São 
Paulo, Piracicaba. Faleceu a três de 
dezembro de mil novecentos e dois, 
aos sessenta e um anos, em sua cidade 
natal. Piracicaba. A seguir, o sr. Pre- 
sidente, agradecendo a substanciosa 
oração que vinha de ser proferida, deu 
por encerrados os trabalhos. José da 
Veiea Oliveira, segundo secretário, Ia. 
vrou a presente ata. que, após lida, 
discutida e aprovada, vai assinada nos 
termos regimentais. Moisés Gicovate, 
Roberto Machado Cyrvaiho, José da 
Veiga Oliveira. 

ATA DA SESSAO DO DIA 
16 DE OUTUBRO DE 1991 

Aos dezesseis dias do mês de outu- 
bro de mil novecentos e noventa e 
um, realizou-se, as dezenove horas. no 
salão nobre do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, a rua Ben- 
jamin-Constant, 158, 1" andar, sob a 
Presldencla do acadêmico rir. Lycurgo 
de Castro Santos Filho, uma sessão 
solene, destinada a reverenciar a me- 
mória dos sócios falecidos no decurso 
do presente ano. Verificou-se o compa- 
recimento dos seguintes consócios e 
conviüados: Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Roberto Machado Carvalho, Jo- 
sé da Veiga Oliveira, Duilio Crispim 
Farina, Maria Lucia de Sousa Range1 
Ricci, Paul Donovan Kigar, Odilon 
Nogueira de Matos, José Bueno de Oli- 
veira Azevedo Filho, Pe. Hélio Abram 
ches Viotti, Douglas Michalany, Moises 
Gicovate, Walter Pinheiro Guerra, Re- 
nato Báez. Moacir Franca, Hernâni Do. 
nato, Isaac Grimberg, Délio Freire dos 
Santos, José Gonçalves Salvador, An- 
tonio Roberto de Paula Leite, Reginal- 
do Moreira de Miranda. José Leandro , ~ ~ ~ ~~~ 

de Barros Pimentel, Sra. Rosa Lucia 
Zingg, fiiha do professor e jornalista 
Paulo Zingg; Sra. Julidina Freitas Mar. 
condes, seus filhos Nelson e Gilberto 
Freitas Marcondes; sra. Haydée Bu. 
zaid Fleury e dr. Ataliba Fleury, reç- 
pectivamente filha e genro do prof. dr. 
Alfredo Buzaid; Sra. Maria Z6lia Pileg- 
gi, Nydia Pileggi e Tânia Pileggi, res- 
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pectivamente viúva, irmã e filha do 
consócio Aristides Pileggi. Lida e apro- 
vada a ata da  sessão anterior, o sr. 
Presidente outorgou a palavra ao Pri- 
meiro Secretário, prof. Roberto Ma- 
chado Carvaiho para a leitura das Efe- 
mérides Brasileiras, Paulistas e do Ins- 
tituto Histórico, no período de dezes- 
seis de outubro a cinco de novembro 
de mil novecentos e noventa e um. 
No tocante às Efemérides Brasileiras 
declinou o consócio a circunstância de, 
a três de novembro de mil novecentos 
e cinuenta e cinco, o Presidente da Re- 
pública Café Filho ter sido acometido 
de um distúrbio cardio-vascular, sen. 
do substituido pelo presidente da Câ- 
mara dos Deputados Carlos Coimbra 
da Luz. A dez do mesmo mês, demite- 
se o general Henrique Baptista Duffles 
Teixeira Lott. Ministro da Guerra, em 
protesto contra o que denominou de 
"inclinação golpista" do novo rovemo 
para impedir a posse do presidente 
eleito Juscelino Kubitschek. No dia se. 
pinte, o próprio Lott dá o denomina- 
do "golpe da leg-alidade", depondo 
Carlos Luz e empossando o senador 
Nereu Ramos como presidente provi- 
sório, até a posse de Juscelino, em 
janeiro de mil novecentos e cinqüenta 
e seis. Quanto às Efemérides Paulis- 
tas. os Estados de Minas Gerais e São 
Paulo fixam em definitivo os próprios 
limites. Por fim, as Efemérides do Ins- 
tituto: fundado a primeiro de novem- 
bro de mil oitocentos e noventa e qua- 
tro .destina-se a promover estudos de 
história e geografia brasileira, por ini- 
ciativa de Antonio de Toledo Piza. Do. 
mingos José Nogueira ~aguaribe Fi- 
lho e Estevão Leão Bourroul. Na Fa- 
culdade de Direito, a sessão inaugural 
foi presidida por Cesário Mota Junior 
e aclamado presidente honorário o dr. 
Prudente Jose de Moraes Barros. Fo- 
ram considerados fundadores cento e 
trinta e nove personalidades. A seguir, 
o sr. Presidente deu a palavra ao ora- 
dor oficial do Instituto, o acadêmico 
Duilio Crispim Farina, o qual, em 
brilhantes e comovidas palavras efe- 
tuou o elogio dos sócios falecidos. Re- 
lembrou sucessivamente o prof. dr. 
Joaquim Canuto Mendes de Almeida, 
advogado, jornalista, catedrático por 
concurso de Direito Judiciário Penal 
da Faculdade de Direito da Universi- 
dade de São Paulo; Aristides Pileggi. 
especialista da arte da cerâmica, sobre 
o qual deixou monografia, bacharel 

em Ciências Contiibcis e Administra. 
cio: José de Frciras :.lobrc, sócio cmé. 
rito. nascido em Fortaleza, politico de 
larga vivência, pertencente a Associa- 
çáo Paulista de Imprensa, homem de 
cultura, lutador da?, boas causas; Pau- 
lo Zingg, paulistano, sócio titular, de. 
saparecido aos setenta e quatro anos, 
ocupou altos cargos na vida pública 
paulista, professor, profundo entendi- 
do de história, em especial a Revolu- 
ção Francesa. que dominava como pou- 
cos; Pedro Ferraz do Amaral, piraci- 
cabano. iornalista. homem de letras. 

lhas estirpes, historiador prestigioso, 
humanista de saber profundo, infati- 
gável viajante, cultor da música sin- 
fónica, cameristica, operistica; José 
Vicente de Freitas Marcondes, sócio 
titular, natural de Caçapava, possuidor 
de um curriculo universitário multifa- 
cetado, no Brasil e Estados Unidos, 
autor de importantes monografias his- 
tóricas, renomado sociólogo; finalmen- 
te, Aifredo Buzaid, sócio titular, juris- 
ta, professor titular da Faculdade de 
Direito da USP, ex-ministro da justiça, 
marcou sua presença na cátedra. na 
tribuna, em conferências cuiturais, na 
vida política do pais. Os consócios 
prof-ria Lucia de Souza Range1 
Ricci e prof. Bueno de Azevedo Filho 
requereram inserção em ata de voto 
de júbilo e congratulaçóes pelo trans- 
curso dos noventa e cinco anos de fun. 
dação do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de Santa Catarina, que se deu 
a sete de setembro passado. O consó- 
cio Duilio Crispim Farina ofertou ao 
sr. Presidente e ?i Biblioteca "Afonso 
de E. Taunay" exemplares de seu li. 
vro, recentemente publicado, versando 
"Sarmento de Gamboa no Brasil". Com 
a palavra o consócio Reginaldo M e  
reira de m a n d a ,  ao citar o saudoso 
consócio prof. Paulo Zingg, recordou 
que ele, como presidente da Associa. 
çáo Paulista de Imprensa, soube man- 
ter independente aquela instituição de 
influências politico-partidárias, ao pas- 
so que outras entidades foram dom- 
nadas por elementos esquerdistas. Lpm- 
brou outrossim ter sido Paulo Zingg 
o grande idealizador do MOBRAL, ins- 
tituição que prestou grandes serviços, 
até decair para, afinal, extinguir-se. 
Propôs um voto de congratulaçóes ao 
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Comando Geral da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo pelo transcurso, 
so próximo més de dezembro, do I 
Centenário do glorioso primeiro Bata- 
lhão "Tobias de Aguiar" daquela mi- 
licia, coincidindo com o centenário do 
término da construção do Quartel da 
Luz, onde sempre esteve sediado wue- 
le batalhso, e que é notável obra da 
arquitetura militar, inspirado em an- 
tigas fortalezas francesas do norte da 
Africa. Teceu comentários sucintos so. 
bre a vida e obra do saudoso e ilus- 
tre sócio dr. José da Costa e Silva So. 
brinho, histori:idor da Bnixrida Santis. 
ta, e cujo centenário de nascimento 
ocorrerá no mês de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e dois. Com a 
palavra o consCcio Antonio Roberto 
de Paula Leite exibiu exemular do 

lho de Defesa do Patrimônio Histdri- 
co, Arqueológico, Artístico e Turistico 
do Estado (CONDEPHAAT). na aua. 
lidade de reuresentante deste ~nsfitu- 
to. A~r:iii~~ciindo a presenqa dos cir. 
cunstmtes. e na&& mais havendo a Ira. 
lar. o sr. Presidente deli iwir coiiclusus 
os trabalhos. José da ~ e i g a  oliveira, 
segundo Secretário lavrou a presente 
ata a qual lida, discutida e aprovada 
vai assinada nos termos regimentajs. 
Lycurgo de Castro Santos Filho, RO- 
berto Machado Carvalho, José da Vei- 
ga Oliveira. 

ATA DA SESSAO DE 
4 DE DEZEMBRO DE 1991 

As dezessete horas do dia quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e um, sob a presidência do dr. Lycur- 
go de Castro Santos Filho, realizou-se 
no salão nobre do Instituto Histdrico 
e Geografico de São Paulo, uma sessão 
solene comemorativa do Centenario 
da Avenida Paulista. Tomaram assen- 
to a mesa. além do sr. Presidente, o 
Primeiro Secretário Roberto Machado 
Carvalho, o segundo Secretário José 
da Veiga Oliveira, o orador oficial Dui- 
li0 Crispim Farina, o Desembargador 
Corregedor Geral da Justiça do Esta- 
do de São Paul0 Onei Raphael Pinhei- 
ro Oricchio, bem como os descenden- 

tes de Joaquim Eugênio de Lima, os 
srs. e sras. Nércio de Lima Azevedo, 
Newmar de Lima Azevedo Anbongini, 
Cecília Lourdes de São Thiago, Vera 
Helena de Lima Freitas Poci e Alber- 
tina Nogueira Alvares de Lima. Inau- 
mirando os trabalhos. o Sr. nresidente 
iamentou a ausência; aindá não jus- 
tificada, do dr. Geraldo de Camargo 
Vidigal, presidente da Comissão de 
festejos do Centenário da Avenida Pau- 
lista. Estiveram presentes os seguin- 
tes consócios e pessoas convidadas, 
que assinaram o livro de presença: 
Lycurgo de Cast,ro Santos Filho, Ro- 
bcrto Machado Carvalho, Maria Lucia 
de Souza Range1 Ricci, José da Veiga 
Oliveira, Duilio Crispim Farina, Rena- 
to Báez, Douglas -Michalany, Paulo 
Bomfim, Myriam Ellis, José Leandro 
de Barros Pimentel, Moisés Gicovate, 
Adérito Augusto de Moraes Calado, J. 
Pereira, Nércio de Lima Azevedo, C e  
cilia Lourdes de São Tiiiago, Newmar 
de Lima Azevedo Anbongini, Noberto 
Poci, Vera Helena de Lima Freitas Po- 
ci, Albertina Nogueira Alvares de Li- 
ma, Hernãni Donato, Tsunezo Sato, Pa. 
dre Hélio Abranches Viotti, José Gon. 
çalves Salvador, Délio Freire dos San- 
tos, Henrique L. Alves, Olívia Imbas. 
sahy, Sergio Luiz de Lima Junior, Má- 
rio Alhanese, Marcelo Amaral, Severi- 
no Santos, Daniel Seuff Petrono, Ma. 
riazinha Congílio e Gisela Waisman 
Fleithal. Em seguida, tomou a pala- 
vra o orador oficial do Instituto, dr. 
Duilio Crispim Farina, que agradeceu 
a oportunidade que lhe era oferecida 
para discorrer no que denominou, mui 
expressivamente, de "Rememoraçio de 
Saudade", amplo retrospecto histórico 
em torno da origem, desenvolvimem 
to, fastígio da que é hoje a mais im- 
portante artéria viária da Capital. Essa 
retrovisáo mencionou personalidades 
marcantes, edifícios, residências, usos, 
costumes das primeiras décaàaç do 
século XX. A grande avenida tomow 
se um símbolo da Capital de Sãn Pau. 
10. O discurso foi muito aplaudido, 
tendo o Sr. Presidente agradecido ao 
orador. Na mesa de trabalhos, a con- 
vite do sr. Presidente, tomou -to 
a sra. Mariazinha Congilio Vidigal. 
Em nome da família de Joaquim EU- 
genio de Lima fundador & avenida, 
"mais oaulista do que muitos paul% 
tas", segundo expressou-se Puilio Cris. 
pim Farina, em sua oração retro-men- 
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cionada, falou o seu bisneto Nercio de 
Lima Azevedo, em sóbrio e pertinente 
discurso, traçando o perfil do cidadáo 
e seus trabalhos. Na oportunidade, 
ofertou a Biblioteca "Afonso de E. Tau- 
nay" um exemplar do livro de Rocha 
Azevedo Filho, enriquecido de w r e s -  
siva dedicatória. O sr. Presidente asse- 
verou que o Instituto Histórico teve 
relevante papel nas comemorações, 
com os entendimentos mantidos com 

a direção nacional da Empresa Brasi- 
leira de Correios e Telégrafos, e o lan- 
çamento do carimbo, alusivo a efeme- 
ride,. Por fim, foi encerrada a sessão, 
da qual o segundo secretário, José da 
Veiga Oliveira, lavrou a presente ata, 
a qual após lida, discutida e aprovada, 
vai assinada nos termos regimentais. 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Ro- 
berto Machado Carvalho, José da Vei- 
%a Oliveira. 



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO HIST6RICO 
E GEOGRÁFICO DE SAO PAULO - EXERCICIO DE 1991 

A Diretoria do Instituto Histórico e go do ano, alguns substanciais reajus 
Gwgráfico de São Paulo ao término tes do aluguel de nosso edificiosede 
do Exercício do ano de 1991 apresen- ao inquilino Grupo Itamarati. Tal proe- 
t.a aos senhores sócios o Relatório das za permitiu, além de uma boa folga 
atividades do sodalicio, obedecendo ao em sua conta corrente e aplicações 
artigo 16, inciso "e", combinado com o bancárias, a possibilidade de efetuar 
artino 30 dos Estatutos. bons reaiust,es de salários dos nos- 

economica-social, com a crescente on- 
da de desemprego de trabalhadores e 
de concordatas e falêr.cias de empre- 

~.--- -~ .  " - ~ - ~ ~ ~  .~- ~~ ~-~~ 

sos funcionários e a execução das re. 
formas necessárias em suas instala. 
ções, principalmente no andar. Ao 
encerramento do ano, nosso Caixa 
apresenta um excelente saldo, confor- 
me Balancete da Tesouraria, o que 
possibilita para o ano de 92, se neces- 
sário, . .  alguns . -investimentos no patri- 

sas: por outro lado. a inflação, em. mamo do socialicio. 
bori mais amena se comparada com 
os anos anteriores, manteve-se eleva- 
da, provocando a queda do valor da 
moeda e do padrão de vida da popu- 
lação. especialmente nos setores da 
chamada classe media e dos mais ca. 
rentes. Evidentemente que as institui. 
ções culturais, científicas, profissionais 
e sociais, como geralmente acontece, 
são as que mais sofrem com tal pa- 
norama da vida brasileira. E não so- 
mente no setor público elas são aba. 
ladas, dado que os recursos acabam 
sendo desviados para atender o pro- 
blema de caixa de outras áreas como 
a saúde, a habitação e a Previdência. 
Também as instituições particulares, 
onde muitos associados restringem 
suas contribuições, quase sempre suas 
únicas fontes de renda ou os recursos 
provenientes de outras fontes, como 
os aluguéres de imóveis, não atendem 
aos preços de mercado, pennanecen. 
do abaixo do nível deseiado. Neste 
ultimo caso, graças ao trabaiho per- 
sistente da Diretoria, tendo a frente 
sua dedicada tesoureira Dra. Maria Lú- 
cia de Sousa Range1 Ricci, o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
conseguiu manter-se num nível excep 
cional. Felizmente, obtivemos ao lon. 

mérides do ano, manteve a h r t a  aos 
pesquisadores, estudiosos e estudan- 
tes, suas instalações culturais, como a 
biblioteca, bemeroteca, arquivo e mu- 
seu; participou de eventos promovidos 
em cooperação com outras entidades, 
entre eles, o centenário da Avenida 
Paulista; fez publicar a edição da Re 
vista, número 85, correspondente ao 
ano de 1990, o que significa sua atua. 
lização. 

Vejamos, com mais pormenores, o 
que foi realizado em 1991: 

Foram realizadas vinte e uma ses 
sões, a saber: sessão Relatório, sessão 
solene inaugural, nove sessões cultu. 
rais, seis sessoes administrativas, uma 
sessão Magna, uma sessão em home. 
nagem póstuma, uma sessão comemo- 
rativa do centenário da Av. Paulista. 
uma sessão para eleição de hemerote 
cário. Acrescente-se uma reunião da 
Diretoria. 
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COLAR D. PEDRO I 

Em sessão de 27 de fevereiro, o Con- 
selho do Colar D. Pedro I, presidido 
pelo acadêmico Dr. Lycurgo de Cas. 
tro Santos Filho, cumprindo resoluçao 
aprovada em sessão plenária do dia 
4 de setembro de 1971, bem como o 
disposto no Decreto n" 52.827, de 29 
de outubro do mesmo ano, do Gover. 
no do Estado de São Paulo, conferiu 
a diversas personalidades. o Colar D. 
Pedro I, destinado a comemorar a 
transladaçao das cinzas do Primeiro 
Imperador do Brasil, da Igreja de 
São Vicente de Fora, em Lisboa, para 
a Capela do Ipiranga, sob o Monu- 
mento da Independência, na Colina do 
Ipiranga, em São Paulo, por ocasião 
das comemorações do sesquicentená. 
rio de nossa Independência. Seguem 
os nomes das personalidades agracia. 
das: Adilson Cezar, Adérito Augusto 
de Moraes Calado, Délio Freire dos 
Santos, Douglas Micbalany, Isaac Grim. 
berg, J. Pereira, José Geraldo Evan. 
gelista, Maria Lucia de Souza Range1 
Ricci, Reginaldo Momira de Miranda, 
Roberto Machado Carvalho, Ruy Re- 
beUo Pinho, Xralter Pinheiro Guerra. 

CENTmARIO 
DA AVENIDA PAULISTA 

Atendendo a convite da Associaçáo 
da Avenida Paulista, sociedade civil, 
de natureza sócio-cultural, sem fins lu- 
crativos e com os objetivos de plane- 
jar, organizar e colaborar com a exe- 
cução das comemorações do primeiro 
Centenario da Avenida Paulista, inau- 
gurada em 8 de dezembro de 1891, o 
presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, acadêmico 
Lycurgo de Castro Santos Filho, hou. 
ve por bem, designar em data de 22 
de maio, o sócio titular e primeiro Se. 
cretário Roberto Machado Carvalho, 
para representar o sodalicio nas reu- 
niões quinzenais convocadas por aque- 
la entidade e a grande Comissão orga- 
nizada. Desde a data mencionada, o re- 
presentante do Instituto compareceu 
as reuniões, as duas primeiras realiza- 
das na sede do Instituto Cultural Itaú, 
na Av. Paulista e as seguintes na sede 
do Club Homs, na Av. Paulista. Decla- 
ramos que em todas as reuniões, com 
a presença média de trinta pessoas, 
houve intensa participaçáo dos repre- 
sentantes das entidades, com muitas 

sugestões e debates sobre a progra- 
mação dos eventos, sempre em clima 
de cordialidade. 

Coube ao Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, com o decidido 
apoio do sr. presidente, diretores e 
sócios, a promoção e cumprimento de 
dois eventos: 

1) O lançamento de um Carimbo co- 
memorativo por parte da Empresa 
Brasileira dos Correios e Telégrafos. 
Iniciamos nossos contactos com os 
Correios e Telégrafos, sediado em Bra- 
Sília, em meados do ano, através de 
um oficio solicitando a confecç5o do 
carimbo, bem como o envio do dese- 
nho alusivo a Av. Paulista. trabalho da 
pintora e desenhista Marilze Petroni e 
a concordância com as normas esta- 
belecidas por aquela Empresa. Rece- 
bemos de retorno, um oficio assinado 
Pelo presidente da Empresa, Dr. José 
Carlos da Rocha Lima, não s6 con. 
cordando plenamente com o nosso in- 
tento, como também manifestando can- 
gratulações pela feliz iniciativa. Man- 
damos então, imprimir os envelopes 
especiais, tendo na frente a estampa 
da Av. Paulista e no verso, o emblema 
e o endereço do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, entidade pro- 
motora. Registre-se a valiosa orienta- 
ção dada pelo distinto comade e -6. 
rito mestre da Filatelia, José Leandro 
de Barros Pimentel. Dos contactos pes. 
soais com a Agência dos Correios e 
Telégrafos de São Paulo ficou acerta. 
da a realização da solenidade de lan- 
çamento do carimbo comemorativo no 
dia 2 de dezembro, as 19-30 horas no 
auditório do Club Homs. A sessão foi 
prestigiada pela oresença de represen- 
tantes de diversas entidades, filatelis- 
tas, sócios do Instituto, descendentes 
do engenheiro Joaquim Eugênio de Li- 
ma, o pioneiro da abertura da Avenida 
e grande número de pessoas gradas. 
Do dia 3 ao dia 7 de dezembro, o ca- 
rimbo ficou a disposição dos interes- 
sados na Agência dos Correios situada 
na Rua Pamplona, 1083, proximidades 
da Av. Paulista. Em seguida, foi r e  
colhido ao Museu Filatélico de Bra- 
sília. 

2) No dia 4 de dezembro, o Instituto 
comemorou com uma sessão especial, 
a grata efeméride do Centenario da 
Avenida Paulista, inaugurada em 8 de 
dezembro de 1891. Sobre o significado 
da data dissertou o 1" orador Duíiio 
Crispim Farina. 
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CENTRO DE ESTUDOS 
HISTORICOS - CEHIS 

O Centro de Estudos Históricos - 
CEHIS. vitoriosa realização do sodali. 
cio, fundado em 1985 por uma plêiade 
de associados, realizou durante o ano 
de 1991, dezoito reuniões, em torno da 
ampla mesa da sala maior do sétimo 
andar. Com a presença de um seleto 
número de participantes, sócios e con- 
vidados-visitantes, o CEHIS, promoveu 
pequenas palestras, comunicações, mo- 
ções, debates, alcançando plenamente 
seus objetivos de divulgaçáo cultural 
e órgão coadjuvante das sessões ple- 
nárias do Instituto. Assinale.se, com os 
devidos méritos, a edição e circula- 
ção entre os cehistas, do Jornal do 
CEHIS, atualmente em sua trigésima 
segunda edição, fundado, dirigido e re- 
digido pelo distinto consócio jorna- 
lista J. Pereira. 

REVISTA 

Quase ao final do Exercício em pau- 
ta, ficou pronta e passou a ser distri- 
buida a edição da Revista em seu nú. 
mero 85, correspondente ao ano de 
1990. Apresentado pelo presidente Ly 
curgo de Castro Santos Filho, a Revis- 
ta contém dezenove trabalhos, as Atas 
e o Relatório de 1990, a homenagem 
a sócios falecidos em 1990, cinco Co. 
municações do CEHIS, a Diretoria pa- 
ra  o triênio 90/93 e a Comissão da Re- 
vista. No momento e com os traba- 
lhos bem adiantados, uma Comissáo 
designada pelo sr. presidente e consti- 
tuída pelos senhores Délio Frein? dos 
Santos, Walter Pinheiro Guerra e Ro- 
berto Machado Carvalho está elabo. 
rando a atualização do volume - ÍN- 
DICE da Revista, devendo ser publi. 
cado em próxima edição. 

PRESIDENCIA 

A Presidência cumpriu cabalmente 
com suas relevantes atribuições. IZe- 
presentou o Instituto, tomou as pro- 
vidências para o bom andamento da 
administração, convocou as sessões 
culturais e administrativas, reuniu a 
Diretoria quando necessário, dirigiu 
os trabalhos das sessões plenárias !? 
das reuniões do CEHIS, assinou Atas 
e Diplomas, despachou o expediente, 
tanto de recepção como de expedição 

e recebeu, em sua sala, sócios e -i',si. 
tantes. 

SECRETARIA 

A Secretaria manteve, em ordem e 
em dia, os livros de Atas das sessóes 
ordinárias e extraordinárias, de pre. 
sença, de calendário, das palestras e 
das reuniões da Diretoria e do CEHIS. 
Cumpriu ainda a expediçjo de cor- 
respondência, oficios e convites e com 
a disposição estatutária que manda 
apresentar nas sessões plenárias, as 
Efemérides. Nesse particular, foram 
lidas Efemérides brasileiras, paulistas 
e do Instituto. Em todas as sessóes 
foram lidas Atas pelo 27 Secretzírio 
José da Veiga Oliveira e apresentado 
o expediente e lidas as Efemérides pe. 
10 1" Secretário Roberto Machado Car. 
valho. Todas as Atas foram colocadas 
eni discussão e aprovadas em ses. 
sões plenárias. 

TESOERARIA 

A Tesouraria, representada pela 1' 
tesoureira, Maria Lúcia de Souza Ran- 
gel Ricci, manteve em ordem e em dia, 
os Balancetes financeiros, cuidando da 
arrecadação da receita, dos depósitos 
em conta corrente, das aplicações e 
das despesas autorizadas pela Direto. 
ria. Os Balancetes foram apresenta. 
dos, discutidos e aprovados em ses. 
sáes plenárias, 

PESSOAL 

0 s  senhores funcionários deram cum- 
primento as suas tarefas, com zêlo e 
dedicação. Registrese a demissáo, a 
pedido, do funcionário da Biblioteca, 
sr. Mainaldo Gomes Moreira Filho. 

BIBLIOTECA 
"AFOXSO DE TAUNAY" 

~~- . --. A- - 

riódicos, no decorrer de 1991. Regis- 
tre-se a doação de livros da Fundação 
Nestlé de Cultura da Odebrech. além 
das doações de diversas instituições 
culturais e cientificas, nacionais e es. 
trangeiras, bem como, do legado de 
Alfredo Mesquita, compreendendo do- 
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curnentos, cartas, postais, livros, jor- 
nais, revistas e objetos pessoais. A Bi- 
blioteca, sob a direção do 1' bibliote 
cário Pe. Helio Abranches Viotti e do 
2' bibliotecário Henrique Losinslras Al. 
ves. esteve sob os cuidados dirios do 
funcionário Braz Ciro Gallotta. 

HEMEROTECA JdLIO MESQUITA 

A Hemeroteca atendeu 179 C O M U ~ ~ ~ .  
tes, entre pesquisadores e estudantes. 
Recebeu diversos jornais e revistas, 
procedentes de várias cidades. O he- 
merotecário consócio Délio Freire dos 
Santos efetuou um meritório trabalho 
de classificar as publicações em lín 
gua francesa, inglesa, alemã, italiana, 
espanhola e portuguesa, editadas no 
exterior, além da doação de 152 jor- 
nais da cidade de Lorena, correspon- 
dente aos anos de 1878 a 1941. Regis- 
tre-se ainda que a hemeroteca adqui- 
riu cinw estantes de aço, ampliando 
o espaço e facilitando a conservação 
do acervo. 

ARQUIVO E MUSEU 
JOSE BONIFACIO 

Além da preservaçao de docwnentos 
e objetos, o acêrvo foi tratado cuida- 
dosamente pelo diretor consócio Re. 

ginaldo Moreira de Miranda, achando- 
SI? aberto aos interessados. 

Ao encerrar o presente Relatõrio, a 
Diretoria, sob a presidência do aca- 
dêmico Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho agradece a valiosa colaboração 
dos senhores sócios que prestigiaram 
nossas sessões e reuniões, ou presta. 
ram algum seMço deinteressado ao 
sodalicio e está certa da continuidade, 
durante o exercício de 1992, do apoio 
recebido. 

O corrente ano assinala um impor- 
tante evento na vida administrativa do 
Instituto, isto é, a eleição, em outu- 
bro próximo, da Diretoria para o tri& 
nio 1993/1996. Registre-se que compe- 
tirá a próxima Diretoria a importante 
e nobre missão de organizar e dirigir 
as comemorações do primeiro Cente. 
nário do Instituto Histórico e GeogrB- 
fico de São Paulo, cuja data magna 
será o la de novembro de 1994. 

São Paulo, 15 de janeiro de 1992 
Lycurgo de Castro Santos Fuho 
Presidente 

Roberto Machado Carvalho 
l0 Secretário 
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1991 

A T I V O  I P A S S I V O  

ATIVO CIRCULANTE 
DISPONIVEL 

Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190.025,64 
Bco. Itamarati CIMovimento 14.252.594.05 14.442.619,69 

VALORES A RECEBER 
Bco. Itamarati C/CDB . . . . .  
Bco. Itamarati C/poupança 
Bco. Itamarati C/DER ..... 
Bco. Itamarati C/Cr. Novos 
Bco. Itaú C/Poupança . . . . .  
Bco. Itaú C/DER . . . . . . . . . .  

ATIVO PERMANENTE 
Imóveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192.500.000,OO 
Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . .  1.935.494,W 
Móveis e Utensilios . . . . . . . .  4.793.037,OO 
Instalações e Equipam. . . . .  4.200.245,W 
Benfeitorias . . . . . . . . . . . . . .  3.750.338.38 207.179.114.38 

PATRIMONIO LfQUIDO 
Saldo Anterior . . . . . . . . . . . . .  42.044.199,54 
Correção d o  Ativo . . . . . . . . .  161.350.647,05 
Superhvit n o  Exercício . . .  54.556.386,39 263.951.232.98 

Soma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ... . . . . . .  263.951.232,98 \ 
263.951.232,98 

- 
São Paulo, 31 de  Dezembro de  1991 

Maria Lúcia de Souza Range1 Rieci Lycwgo de Castro Santos Filho 
1R Tesoureira Presidente 

1)kiu Estc.rrs dc Gouvea 
Conrndor - S P  CRC 31.431 
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DEMONSTRACAO DA CONTA DE RECEITA E DE DESPESA NO EXERCÍCIO DE 1991 

R E C E I T A S  I D E S P E S A S  -- -, .- ..... .--.. 

RECEITAS NO EXERCfCIO 
Rendas de Alugu6is e Condominios . . . .  48.918.106.51 
Rendas s/Aplicações Financeiras . . . . . . . . .  30.510.175.93 
Rendas Diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.905.025,31 

Total das Receitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81.393.305,81 

\ - 

Soma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81.393.305,81 

DESPESAS COM PESSOAL 
. . . . . . .  Salirios e Ordenados 13.'i06.541,08 

. . . . . . . . . .  iJrcvid&ncia Social 1.036.767,60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F.C.T.Ç. 779.498,64 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P.I.S. 13U.097,83 
. . . . . . . . . . .  Vzle TransporLes 572.332,UO 16.225:237,15 

. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

OUTRAS DESPESAS 
Energia Elétrica 1.712.290,08 
Água 1.887.696,34 

. . . . . . . . . .  
Tclefone 245.279,06 
Impostos e Taxas 2.180.745,16 
Cunservaqão de  Elevadores . . 716.308,OO 
Conserv. Prédio e Instalações 654.413.14 

. . . . . .  Despesas com Sessóes 997.935,00 
. . . . . . .  Confecção da Revista 221.950,OO 

. . . . . . . . . .  Despesas Diversas 1.309.558,05 
. . . . . . .  Material d e  Consumo 685.506,84 10.611.682.27 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total das  Despesas 26.835.919,42 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Superavit no  Exercicio ,54+&3863! 

Soma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81.393.305,81 

São Paulo, 31 de Dezembro de 1991 

Maria Lúcia de Souza Range1 Ricci Lycurgo de Castro Santos Filho ntc lo  Esleves de Gouvea 
1s Tesoureira Presidente Contador - Si'. CiZC. 31 431 

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS 
Tendo examinado o Balanço Patrimonial e a Demonstraçio da conta de  Receita e da  Despesa relativos iio ~:xt:~ciciO 
encerrado em 31 de  Dezembro de  1991, bem como o livro Caixa e todos os documentos e balancetes que o ilustram, 
achamos tudo em perfeita ordem, podendo por  isso sugerir a sua aprovação pelo plenário reunido conforme determiiia 
artigo 30 dos Estatutos. 

São Paulo, 31 de Dezembro de 1991 

-..,- .=~-..A--I-. m-......- I ..ir mn..*nnn Adt- t i tn  A i l a l a t n  de M n r m  Calado 



REL:1TORIO DA PARTICIPAÇAO DO INSTITUTO HISTORICO E 
GEOGZÁFICO DE SÃO PAULO NO PROGRAMA COMEMORATIVO 

DO CEIVTEí.,:.lZIO DA AVENIDA PAULISTA - SÃO PAULO 

Sr. Presidente Acadêmico Dr. LYCUR.GO DE CASTRO SANTOS FILHO. 
senhores membros da DIRETORIA, senhores sócios. 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de mil novecentos e noventa e 
um foi fundada, nesta capital, a Associação Avenida Paulista, sociedade civil; 
de natureza sócio-cultural, sem fins lucrativos e com os objetivos de planejar 
organizar e colaborar na execução das comemorações do primeiro Centenário 
da Avenida Paulista, inaugurada em 8 de dezembro de 1981. A Diretoria da 
Associaçáo foi organizada pelo sistema de revezamento, isto é, renovando a 
cada três meses. Um destaque especial para a excelente coordenação dos tra- 
baihos, desde as primeiras reuniões, pela escritora e poetisa Sra. Mariazinba 
Congílio Vidigal. A atual Diretoria tem como Presidente o acadêmico Dr. Ge- 
raldo de Camargo Vidigal. Registre-se ainda a organização de um Conselho 
Cultural composto de dez membros e as seguintes Comissões: Artes, Zsportes, 
Fotografia, Iluminsção, Exposições, História, Música, Patrocinios, Solenidades, 
Teatro e Urbanismo. 

A primeira providência da Associaçáo foi estabelecer contactos com as 
entidades culturais, sociais, civicas, financeiras, empresas, meios de comuni- 
cações e üe prestação de serviços, no sentido de obter colaborações, tendo em 
vista a realizaçáo dos eventos comemorativos. Diversas entidades atenderam de 
pronto ao convite e outras o fizeram ao longo do tempo. Entre as primeiras a 
prestar apoio, destacan~os o Instituto Histórico e Geográfico de Sio Paulo, a 
mais antiga instituição cultural de São Paulo. Através de seu Presidente dr. 
Lycurgo de Castro Santos Filho, o sodalicio atendeu, prazerosamente, ao con- 
vite da Associação, considerando que se trata da comemoraçáo de uma efemé- 
ride das mais gratas da História de São Paulo, pois, a Avenida Paulista, em 
suas diversas fases de evolução, reflete a própria história paulista. Dessa for- 
ma, houve por bem o sr. Presidente, no uso de suas atribuições, designar em 
data de 24 de maio do corrente ano, o sócio titular e 1" secretário Rolierto 
Machado Carvalho para representar o Instituto nas reuniões programadas pela 
Associação da Av. Paulista e realizadas no espaço de 15 em 15 dias. 

Desde a data mencionada, comparecemos às reunióes, as duas primeiras 
realizadas na sede do Instituto Cultural ITAO, na Av. Paulista e as seguintes 
na sede do Club Homs, na Av. Paulista. Declaramos que em todas as reuniões, 
com a presença média de trinta pessoas, houve intensa participação dos re- 
presentantes das entidades, com muitas sugestões e debates sobre a progra. 
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mação dos eventos, sempre em clima de cordialidade. A titulo de exemplo, 
lembramos a presença de representantes do Banco Itaú, Rede Globo, Fun- 
dação Cásper Líbero, Rádio e T V  Bandeirantes e Jovem Pan, SESG, METRO, 
Caixa Económica Federal, Jockey Club, Fotoptica, Academia Paulista de Letras, 
Academia Paulista de História, Ordem Nacional dos Escritores, Câmara Ma 
nicipal de São Paulo, Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Esta- 
dual de Esportes e Turismo, Associação Paulista de Medicina, Revistas "Veja" 
e "Revenda Construção". 

Foi possível assim, organizar um extenso Programa, divulgado pela im. 
prensa escrita e falada, a ser cumprido no período de 1 a 8 de dezembro, com 
especial destaque para os dias I, sábado e 8, domingo, dia principal das co- 
memoraçóes. 

Coube ao Instituto Histórico e Geográfico de São Ptiilo, sempre com o 
decidido apoio do Sr. Presidente, diretores e sócios, a promoção e cumpri- 
mento de dois eventos: 

1 - O lançamento de um CARIMBO comemorativo por parte da Empresa 
Brasileira dos Correios e Telégrafos. 

Iniciamos nossos contactos com os Correios e Telégrafos, sediado em 
Brasilia, em meados do ano, através d t  um ofício solicitando a confecção do 
carimbo, bem como o envio do desenho alusivo a Av. Paulista, trabalho da 
pintora e desenhista Marilze Petroni e a concordância com as normas estabe- 
lecidas por aquela empresa. Recebemos de retorno, um ofício assinado pelo 
presidente da Empresa, Gr. José Carlos da Racha Lima, não só concordando 
plenamente com o nosso intento, como também manifestando congratulações 
pela feliz iniciativa. Mandamos então, imprimir os envelopes especiais, tendo 
na frente a estampa cla Av. Paulista e no verso, o emblema e o endereço da 
entidade promotora, isto é, o Instituto Histórico e Geográfico de S á o  Paulo. 
No último dia 20 de novembro, comparecemos na Agência Central dos Correios 
e Telegrafas de Sáo Paulo, para acertar os detalhes finais. Ficou decidido que 
a solenidade de lançamento do carimbo comemorativo do Centenário da Av. 
Paulista será realizada no próximo dia 2 de dezembro, segunda-feira, às 1990 
horas, no auãitbrio do Club Homs, situado na Av. Paulista, 735, nesta capital. 
A partir do dia 3 até o dia 7, um sábado, o carimbo ficará a disposiçáo dos 
interessados na Agência dos Correios situada na Rua Pamplona, 1083, proxi. 
midades da Av. Paulista. Em seguida, o carimbo será recolhido ao Museu 
Mlatélico de Brasilia. 

Para a solenidade, o sodalicio mandou imprimir e distribuir os convites. 
A sessão será aberta com o Hino Nacional Brasileiro e a "Cançáo da Av. Pau- 
lista", música do compositor Mário Albanese e letra do acad6mico Geraldo de 
Camargo Vidigal. Faráo uso da palavra, um representante do Instituto Histórico 
e Geográfico de Sáo Paulo e um representante dos Correios. 

2 - A realização de uma sessão especial no próximo dia 4 de dezembro, 
às 17 horas, no auditório do Instituto, devendo usar da palavra o orador oficial 
do sodalício, h. Duilio Crispim Farina. Os convites estão sendo distribuidos. 
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Sr. Presidente, caros consócios 

com este Relatório, prestamos contas de nossa participação, como repre. 
sentante do Instituto Histórico e Geográfico de S$.Q Paulo, na Comissão do 
Centenário da Avenida Paulista. Cunqpre-nos agradecer o imprescindivel e valioso 
apoio do Presidente acadêmico Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho, bem como 
dos senhores sdcios que nos prestigiaram durante o longo período preparatório 
da Programaçáo centenária. Muito obrigado todos. 

São Paulo, 27 de novembro de 1991 

Roberto Machado Carvalho 
1' Secretário 



HOLMENAGE&I AOS SÓCIOS FALECIDOS EM 1991 

Foram retratados pelo orador oficial acadêmico Duilio Crispim Farina, 
os seguintes consócios falecidos em 1991: Professor dr. Joaquim Canuto Men. 
des de Aimeida, advogado, jornalista, catedrático de Direito Judiciário Penal 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Aristides Pileggi, espe. 
cialista da arte da cerâmica, sobre a qual deixou monografia, bacharel em 
Ciências Contábeis e Administração. José de Freitas Nobre, sócio ed r i to ,  nas. 
cido em Fortaleza, político de larga vivência, pertencente a Associaçáo Paulista 
de Imprensa, homem de cultura, lutador das boas causas. Paulo Ziwg, paulis. 
tano, sócio titular, desaparecido aos setenta e quatro anos, ocupou altos cargos 
na vida pública paulista, professor, profundo entendido de história, em especial 
a Revolução Francesa, que dominava como poucos. Pedro Ferraz do Amaral, 
piracicabano, jornalista, homem de Letras, membro efetivo de prestigiosas as- 
sociações literárias, historiador, respondendo por obras de alta valia. Raul de 
Andrada e Silva, oriundo de velhas estirpes, historiador prestigioso, humanista 
de saber profundo, iniatigável viajante, cultor da música sinionica, camerista 
e operçtica. José Vicente de Freitas Marcondes, s6cio titular, natural de Caça- 
pava, possuidor de um currículo universitário multifacetado, no Brasil e Estados 
Unidos, autor de importantes monografias históricas, renomado sociólogo. 
Alfredo Buzaid, sócio titular, jurista, professor titular da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, ex-ministro da Justiqa, marcou sua presença na 
cátedra, na tribuna, em conferências culturais, na vida política do pais. 



COMUNICAÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS 
HISTORICOS - CEHIS 

Saudação ao Cel. Heliodóro Tenório da Rocha Marques, por ocasião 
da inauguração de seu retrato na sala da Secretaria do Instituto Histó. 
rico e Geográfico de São Paulo em 15 de abril de 1992, as 17 horas, pelo 1" 
Secretario Roberto Machado Carvalho. 

Cumpre o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, nesta data e 
hora, mais um grato dever. E a gratidão é um dos mais nobres sentimentos. 
parte essencial dos homens formados na escola do caráter e da honradez. 
E nossa gratidão, transforma-se numa singela mas sincera e significativa sole- 
nidade - a homenagem a um dos mais dedicados servidores desta Casa, o 
ilustre Cel. HELIOWRIO TEN6RIO DA ROCHA MARQUES. Do alto de seus 
quase oitenta e oito anos, a completar no próximo dia 3 de julho, o Cel. Helio- 
dóro pode contemplar esta justa e merecida homenagem, prestada pela pre. 
sidência, na pessoa do acadêmico Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho, dire. 
tores, sócios e funcionários do sodalício, inaugurando, nesta sala da Secretaria, 
seu retrato, per omnia saeculum. Sem dúvida que é este local de nossas ins- 
talações, o mais apropriado para esta homenagem, pois, aqui organizamos a 
galeria dos eméritos servidores da Secretaria do Instituto, ao longo de seus 
quase cem anos. Em espírito, aqui se encontram o tieteense Dácio Pires Corrêa 
que, entre outros trabalhos, deixou-nos no volume 60 de nossa Revista, o mae 
nifico fndice das Revistas do sodalicio, fonte permanente de consulta de pes. 
quisadores e estudiosos e o capivariano Prof. Vinicio Stein Campos, o notável 
benemérito desta Casa, pelos relevantes serviços que prestou. Agora, num 
pleito de admiração, juntabe aos eminentes e saudosos companheiros o qua- 
dro fotográfico do estimado Cel. Heliodóro Tenório da Rocha Marques que, 
para gáudio de todos nós, embora ausente desta cerimônia por motivo de 
saúde, pode acompanhar este reconhecimento do silogeu ao nobre, eficiente e 
desinteressado trabalho que desenvolveu ao longo de algumas décadas. 

A s  benfeitorias emanadas do pensamento e da personalidade do distinto 
homenageado não se limitaram, porém, ao Instituto. Seu nome ganhou pro- 
jeção na sociedade paulista, quer pelos seus dotes culturais, quer pelo seu 
entranhado e exemplar civismo, sempre a serviço da grande e generosa Pátria. 
Mais ainda pontificou, em nosso meio, pelo fato de não ser natural de São 
Paulo. Acontece que, vindo do município de Pedra, Estado de Pernamhuco para 
São Paulo, elegeu logo, dada sua perfeita integração social e profissional, de 
m r q á o  e alma, a bendita terra bandeirante como sua e a ela prestou inexcedi. 
veis serviços. Incorporando-se à antiga Força Pública do Estado, tornou-se um 
modelo de soldado, da tradicional e saudosa milícia paulista. Como resultado, 
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galgou as patentes mais altas, de capitão aos 21 anos, major e coronel. Desem. 
penhou suas tarefas, em todos os momentos, com a maior dignidade, altimz 
e espírito público. Na gloriosa epopéia de 1932, por exemplo, foi um destacado 
baiuarte na defesa das instituições politicas e jurídicas do Pais, opondo-se com 
toda força de sua capacidade, as tentativas de transformar São Paulo num 
simples feudo do Estado federal. Além de ocupar o honroso cargo de chefe de 
gabinete do valente comandante da Força Pública, general Júlio Marcondes 
Salgado, batalhou no front pela honra paulista, a exigir o restabelecimento da 
ordem, do respeito à Constituiçáo, da autonomia do Estado sem nenhum laivo 
de separatismo e um governo de São Paulo com homens aqui radicados. E m  
seguida, ao longo dos anos, prestou significativos serviços a Sociedade Vete- 
ranos de 32-MMDC, entidade de culto ao civismo paulista, participando de 
sucessivas díretorias. MMDC simboliza o "tributo de sangue que se derramara 
pela redenção da terra paulista", conforme suas palavras. 

E a defesa da lei, dos direitos e da dignidade humana. foi sempre seu 
lema de vida. Ainda sobre o glorioso movimento paulista e que serve para 
todos os movimentos baseados na força do direito, da moral e de alevantados 
ideais, anotou, o Cel. Heliodóro, uma lapidar definição: "Há momentos na vida 
dos povos em que a sublevaçjo contra uma determinada ordem de coisas tor. 
na-se um imperativo da consciência coletiva, uma conseqüência inevitável do 
conflito de forças psicológicas desencadeadas, não se devendo apreciar o feno. 
meno em função do resultado material do conflito, mas sob o ponto de vista 
do mérito dos ideais em causa". E mais adiante, para demonstrar a justa 
causa da rebeldia de São Paulo: "a pclitica proveniente da Revolução de 30, 
em relação a São Paulo, enveredou para a prática do mais nefasto caudilhis. 
mo, não só ferindo os brios do povo paulista como pondo em perigo o seu 
inestimável patriotismo moral e material". Na teoria e na prática, nosso ho- 
menageado jamais aceitou qualquer vilania que manchasse nossos brios de 
povo civilizado e por isso mesmo altivo. E quantas vezes o Cel. Heliodóro em 
suas palestras, discursos ou pedidos de palavra, manifestou-se claramente pelos 
valores morais e cívicos, mandando que os responsáveis pelos lares, os pro. 
fessores nas escolas e os gerentes de empresas, pregassem e praticassem 
aqueles valores maiores, junto aos seus filhos, estudantes e trabalhadores. 
Inseridos nesse contexto, a lei e a ordem, são "símbolos que revigoram o cida- 
dão" nas suas atividades diárias, no lar e no trabalho, complementados pelo 
amor ao torrão natal, pois, somente com este, é que a "grande Pátria pode 
vivificar, pode frutificar". Eis ai, algumas das lições cívicas que o Cel. Helio- 
dóro pregou em nosso auditório, por diversas ocasiões. 

Preparou-se muito bem para tal. O Cel. Heliodóro além do modelar cum- 
primento de seus deveres, ornamentou sua inteligência com a cultura dos 
livros e sua vivência com a experiência da vida cotidiana. 

Ao ingressar nesta Casa pelos seus méritos, dedicou-se ainda mais as pes 
quisas e estudos históricos e geográficos. Ai estão seus trabalhos. Pelos titulos, 
nota-se a preferência na exaltação dos grandes vultos da naaonalidade e da 
intransigência na defesa dos principias democráticos. Basta lembrar que a 
principal obra, em parceria com o então capitão Odilon Aquino de Oliveira8 
com mais de trezentas páginas, traz um titulo bem sintomático: "São Paulc 
contra a Ditadura", edição de 1933. Em nossa Revista, o Cel. Heliodóro foi 
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destacado colaborador, inserindo magníficos trabalhos, frutos de pesquisas e 
obsenraçóes, sobre o Padre Manoel da Nóbrega, ediçáo especial de 1970, os 
Anhangueras, D. Pedro I e a unidade nacional, D. Pedro I1 por ocasião da 
inauguração de uma Avenida na cidade de Praia Grande, a célebre polêmica 
entre Antonio Prado e Luiz Pereira Barreto e tantos outros. 

Por todos esses motivos, Sr. presidente e caros consócios, é, como já fri. 
samos, justa e merecida, a homenagem que ora prestamos. Que o retrato do 
Cel. Heliodóro em nossa sala de Secretaria, sirva de inspiração para todos os 
que desejam prestar serviços a mais antiga instituição cultural de Sáo Paulo, 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 



RAUL DE ANDRADA E SILVA 

Odilon Nogueira de Matos 

O falecimento, em 11 de maio de 1991, na capital paulista, do historiador, 
professor e acadêmico Raul de Andrada e Silva privou Sáo Paulo e o Brasil 
de um dos seus mais expressivos valores morais e culturais. Pertencia à Aca- 
demia Paulista de Letras, a Academia Paulista de História e aos Institutos 
Históricos Brasileiro e de São Paulo. Integrou, por mais de vinte anos, o corpo 
docente da Escola Preparatória de Cadetes, inclusive acompanhando-a na sua 
transferência de São Paulo para Campinas. Porém, sua vinculaçáo com nossa 
cidade na0 decorreu apenas do magistério da grande instituição do Chapadão, 
mas, igualmente, da colaboração com que, por muitos anos, honrou o curso 
de História de nossa Universidade Católica participando ativamente das "Se. 
manas de Estudos Históricos" que anualmente aqui eram realizadas. Eram 
frequentes suas vindas a Campinas, onde contava com numerosos e excelentes 
amigos. 

hnbora diplomado também pela Faculdade de Direito, sua verdadeira vo- 
cação foi sempre o magistério, que começou a exercer ainda bastante jovem, 
em renomados estabelecimentos da capital, como, entre outros, o antigo "Fran- 
co-Brasileiro" (o "Pasteur" dos nossos dias), o Rio Branco e o Mackenzie. Daí, 
seu interesse em frequentar uma Faculdade que o habilitasse a especializapão 
nas matérias que lecionava, o que o levou a procurar a seção de Geografia 
e História da então recémcriada Faculdade de Filosofia da Universidade de 
São Paulo, pela qual se licenciou e a qual retornou muitos anos mais tarde, 
como professor do Departamento de História, função em que permaneceu até 
a aposentadoria. Foi ai que nos conhecemos, início de uma fraterna amizade 
que durou mais de meio século, "amigo de todos os minutos e irmão de ideais 
comuns", como generosamente escreveu na dedicatória com que me ofereceu 
um de seus livros. 

Sua produção não é numerosa, mas sempre foi marcada pela mais alta 
qualidade. Alguns exemplos: o "breve estudo comparativo" entre o regime feu- 
dal e as capitanias hereditárias, o trabalho pioneiro sobre a função industrial 
de Santo André. a an6lise do pensamento político e social de José Bonifácio, 
as numerosas contribuições com que honrou os congressos e simpósios de 
que participou, o ensaio sobre a evolução urbana de São Paulo (do qual tive 
a honra de ser co-autor), e o admirável ensaio sobre a ditadura no Paraguai, 
no qual estudou particularmente as relações comerciais do Brasil com o pais 
vizinho ao tempo do Doutor Francia, originalmente sua tese de doutoramento, 
apresentada já nos últimos anos de carreira universitária. 
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De tradicionais familias (dos dois lados), era trineto do Patriarca da In- 
dependência, bisneto de Martim Francisco e neto do segundo José Bonifácio 
(cognominado "o moço") e, pelo lado materno, era neto de Caetano de Cam- 
pos, o grande reformador do ensino paulista no inicio da República, patrono 
do mais importante estabelecimento de ensino normal do Estado, a tradicional 
Escola Normal da Praqa da República. Nascido aos 25 de maio de 1905, 
faleceu duas semanas antes (11 de maio) de completar seus 86 janeiros. 

Teria assunto para um livro se pudesse evocar todo o nosso relaciona- 
mento ao longo destes 55 anos. Não o podendo fazer, registro aqui esta pala- 
vrinha de saudade, não só de minha família, mas - creio poder falar por eles 
- de todos os seus amigos de Campinas. 

RAUL D E  ANDRADA E SILVA 

Paulo Bomfim 

Raul simplicidade, Raul cultura, Raul tradição, Raul fraternidade! 

Poucos personificam como Você Amigo, o que São Paulo tem de mais 
significativo! 

Você que é raizes de um passado construido pelas mãos patrióticas de 
seus maiores, Você que é presente na convivência adorável de seu diálogo, 
Você que é futuro no exemplo cheio de esperança de sua velhice verde. 

Seus livros, suas aulas, sua simpatia, ficam entre nós 

Suas viagens, seus sonhos, sua generosidade retomam as mãos daquele 
que o semeou. 

Mais um lugar vazio na ceia daqueles que se alimentam de cultura. 

Tarja-se de dor o porto de adeus da Academia Paulista de Letras. 

Acadêmico, Paulista, Homem de Letras, Irmão Raul de Andrada e Silva. 
Patriarca de nossa Sauüade! 



MOISES GICOVATE 

Roberto Machado Carvalho 

Ao completar oitenta anos no último dia 6 de março, a extrema modéstia 
do Prof. Dr. MOISÉS GICOVATE não permitiu que seus amigos, colegas de 
trabalho, consócios de várias instituições culturais e admiradores, lhe tribu- 
tasse a homenagem a que fazia jús. Uma vida dedicada à familia, ao trabalho 
intelectual, aos estudos e à divulgaçáo da cultura brasileira, merecia, entre- 
tanto, ser lembrada e admirada. Agora, certamente a sua revelia lá na morada 
celatial, náo podemos deixar de registrar - quando lamentamos seu faleci- 
mento, ocorrido em 26 de abril pp. - ao menos, alguns lances mais notórios 
de sua vida, impoluta como cidadão e utilissima como servidor da sociedade. 

Foi no convívio quase diário na Secretaria do Instituto Histórico e Geo. 
gráfico de Sáo Paulo - ele era 2" Vice-presidente - que tivemos a ventura de 
conhecê-lo pessoalmente. Foi grande minha surpresa e alegria ao fazer amizade 
com o antigo autor dos meus livros de Geografia do curso ginasial. Passei 
então a apreciar seus dotes de cidadáo probo, de companheiro leal, de exce 
lente observador dos fatos e dos homens do quotidiano - por isso, sabia dis. 
tinguir o joio do trigo - e do estudioso do Direito, da História, da Geografia 
e da Sociologia, mormente a brasileira. Acrescente-se o exúnio Euclideano, 
sempre em busca de novos perfis de OS SERTOES e da obra do consagrado 
autor, o analista imparcial dos problemas nacionais, o preocupado com nossos 
destinos de nação civilizada, especialmente os relacionados com as questões 
agrárias, tanto jurídicas - era pós-graduado em Direito Agrário pela USP - 
como políticas, econ6micas e sociais. 

Escreveu o ssudoso sociólogo Fernando de Azevedo para o seu livro FI- 
GURAS DE MEU CONVIVI0 (retratos de familia e de mestres e educadores), 
um capitulo intitulado "Moisés Gicovate, o desperdiçador de talentos". Nele 
o antigo mestre da USP acertou em cheio ao destacar em Moisés Gicovate: 
"na0 é amável e comunicativo senão na intimidade, gosta de afirmar.% e de 
se impor, mas sem o procurar. Se guarda no trato o sentido da retidão e do 
cavalheirismo, é capaz de arrebatamentos e explos0es". Náo era fácil penetrar 
naquela "intimidade". Constatei isso em diversas ocasiões. Mas, quando acon- 
tecia, a convivência fraterna, era resplendente o espírito de companheirismo. 
Nesses momentos, Moisés lembrava seus tempos de Museu Nacional, da ami- 
zade com Roquette Pinto, de suas atividades no magisterio, na advocacia, no 
jornalismo e até na montagem, temporária, de uma livraria no bairro de Pi. 
nheiros. Ultimamente, suas leituras e estudos eram os pratos prediletos das 
conversas. Ninguém o superava em Euclides da Cunha, sabia tudo sobre o 
grande escritor. 
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Natural de Niterói (RJ), onde fez seus primeiros estudos. Seus pais eram 
Samuel Gicovate e Henriqueta Polkis Gicovate. Veio bem jovem para o Rio 
de Janeiro com o objetivo de cursar o Colégio D. Pedro 11, onde se formou 
em ciências e letras e a Faculdade de Direito da Universidade do Brasil. Pre. 
parou-se também para o magistério cursando o Instituto de Educação da 
F'aculdade de Filosofia do antigo Distrito Federai Uma vez formado passou a 
lecionar nas mesmas escolas onde estudou, o Colégio D. Pedro I1 e o Instituto 
de Educação. Ao mesmo tempo, passou a trabalhar no Museu Nacional, centro 
de estudos e pesquisas. onde fez amigos, entre os quais, o pesquisador e pio 
neiro do Rádio no Brasil. Roquette Pinto. Elaborou então. em 1934. seu pri- 
meiro livro intitulado "Ensaios". 

Vindo para São Paulo em 1941, aos 29 anos, aqui prosseguiu nas lides da 
advocacia e do magistério. lecionando no Colégio Rio Branco, a convite do 
mestre 3ampaio Dória. A medida que ministrava suas aulas, Moisés Gicovate 
ia escrevendo e publicando livros didáticos pela Cia. Melhoramentos, de grande 
aceitação nacional nos ginásios e colégios. Antigos alunos de nossas escolas 
secundárias estudaram Geografia Geral e do Brasil nos livros de Moises Gico. 
vate. Elementos de Geografia, Geografia Comercial, Manual de Geologia, Ma. 
nua1 de Geografia Humana foram outros títulos. Quatro personalidades do 
mundo das letras foram retratados em estudos biográficos, por Moisés Gico- 
vate, em sínteses magistrais: "Euclides da Cunha, uma vida gloriosa", "Lima 
Barreto, uma vida atormentada", "Joaquim Nabuco, retrato de uma época" e 
"Franz Kafka. o pensador checo". Em Congressos científicos apresentou diver. 
sas teses, entre elas "Autonomia Didática e Ensino do Direito Agrário", em 
conjunto com Paulo Range1 do Nascimento. Em paralelo, exerceu atividades 
de advogado - mantinha escritório na Rua Senador Paulo Egídio, centro de 
São Paulo - escritor, conferencista - fez conferências em cidades como Nite- 
rói, Rio de Janeiro, São Paulo, Jundiai, Botucatu, Araçatuba, São José do Rio 
Pardo e outras - e jornalista. A maioria dos artigos publicados em renoma- 
dos periódicos - Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
Revista da Academia Paulista de Letras, DO Leitura da Imprensa Oficial, jor- 
nal Gazeta do Rio Pardo e outros - versava sobre Euclides da Cunha: "Sen- 
tido Social da Campanha de Canudos", "A Margem da História e o estilo do 
historiador", "Euclides da Cunha e o mundo amazónico", "O Rio São Fran. 
cisco visto por E. da Cunha", "E. da Cunha e o Cerrado", "A vida numa curva 
de linhas retas", "Momentos dramáticos no reconhecimento do Alto Purus", "A 
Geografia na obra de E.  da Cunha". Ainda sobre Euclides é preciso destacar 
a efetiva participação de Moisés Gicovate, como euclideauo de vanguarda, nas 
Semanas dedicadas ao escritor e realizadas na cidade de São José do Rio 
Pardo. Sempre acompanhado de sua dileta companheira Da. Zina, para lá se 
dirigia Moisés Gicovate, semana de 9 a 15 de agosto, com o objetivo de proferir 
palestras e debater temas ligados ao euclideanismo, bem como oferecer aos 
estudantes e estudiosos, novos subsidios. 

Entre as diversas instituições culturais a que pertenceu pelos seus in- 
discutiveis méritos, destacamos: sócio titular do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, tendo como patrono Joaquim Nabuco, titular da cadeira 
n* 12 da Academia Paulista de História, tendo como patrono Euclides da 
Cunha e fundador Leonardo Arroyo, titular da cadeira nv 17 da Academia Cristã 
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de Letras, tendo como patrono José Carlos de Macedo Soares e fundador 
Alcindo Brito, sócio correspondente do Instituto Histórico da Bahia, membro 
do Instituto Brasileiro de Direito Agrário, sócio efetivo da Associação dos 
Geógrafos Brasileiros e do Centro de Estudos Euclideanos, onde foi presidente. 

Com o falecimento de Moisés Gicovate, perde a cultura brasileira um 
de seus mais distintos homens de letras: a sociedade, um batalhador incan. 
sável na defesa das boas causas; os amigos, um companheiro bom e leal. Paz 
a sua alma (13.05-1992). 



CINQUENTENÁRIO DO FALECIMENTO DE 
D. DUARTE LEOPOLDO E SILVA 

Adérito Calaclo 

No próximo dia 13 do corrente, transcorrerá o 50° aniversário da morte 
de D. Duarte Leopoldo e Silva, 1" Arcebispo Metropolitano de São Paulo, cujo 
falecimento se deu, nesta capital, a 13 de novembro de 1938, na madrugada de 
um domingo, aos 71 anos de idade, e após 46 de sacerdócio, sendo destes, 34 
de episcopado (31 só em São Paulo). 

Naquele dia, o mundo católico, consternado, chorou a sua morte, que teve 
profunda repercussão. 

Registremos, aqui, o que então testemunhava um cronista da época, ao 
noticiar seu desenlace: 

"...mas com o saudoso D. Duarte se verifica um caso inédito: a 
sua última hora de vida, a primeira de um domingo, sem que a 
imprensa pudesse dar curso a nova, nas suas ediçóes desse dia. 
imediatamente desceu sobre a cidade um denso véu de tristeza e 
viva e incontida agitsção entre todas as classes sociais, que durante 
as missas dominicais vertiam lágrimas e, após, espontaneamente, se 
reunia para recitar terços e outras orações pela alma do pranteado 
Arcebispo, cujo corpo não entrara ainda no período da rigidez ca. 
davérica." 

Na cripta da Catedral de São Paulo, repousam hoje os seus restos mor. 
tais, como homenagem de todos os paulistas e de todos os brasileiros, pois 
sua atuação também teve repercussão nos demais estados do Brasil. 

Nasceu D. Duarte Leopoldo e Silva a 4 de abril de 1867, na cidade paulista 
de Taubaté. 

Justamente quando se encontrava em meio aos exames finais, do segundo 
ano da entáo Escola de Farmácia do Curso Anexo da Academia Nacional de 
Medicina, do Rio de Janeiro, adoece subitamente, sendo impossibilitado de 
terminar o curso, em virtude de haver sido dominado por um completo cansaço 
e esgotamento fisico e mental, pois, para ter que sobreviver e náo pesar nas 
despesas dos pais, além dos seus estudos na Escola de Farmácia, dava aulas 
Particulares, exercia. a função de jornalista, escrevendo artigos, compondo re- 
portagens e fazendo revisão para diversas entidades da imprensa do Rio de 
Janeiro. 
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Por isso, teve que recolher-se a casa paterna, a fim de se restabelecer 
dentro daquele clima ameno e saudável da sua Taubaté querida. 

Tempos depois consegue completo restabelecimento. Era chegada a hora 
de partir, para recomeçar os estudos, assim pensavam os seus. Porém, justa. 
mente dentro daquela circunsiância, o chamado de Deus, já se fazia sentir na 
alma daquela jovem criatura, que não mais desejava prosseguir na carreira 
antes iniciada. Agora, uma aspiração suprema o clamava, o atraia para a divina 
vocaçXo sacerdotal. Almejava ser um simples e humilde servo de Deus. 

Retorna, então, a São Paulo, e o ano letivo de 1887, já encontra o moço 
Duarte Leopoldo e Silva, com 19 anos apenas, ingressando no Seminário Epis. 
copa1 de São Paulo. 

Foi ordenado sacerdok a 30 de outubro de 1892, pelo Bispo D. Lino Deo. 
dato Rodrigues de Carvalho, na Capela do Seminário Episcopal de São Paulo. 

Por decisão de D. Joaquim Arcoverde Albuquerque Cavalcanti, tornou-se 
o primeiro vigário da Paróquia de Santa Cecilia, criada em 21 de novembro 
de 1895. 

A 22 de maio de 1904, foi sagrado bispo, em Roma, pelo Santo Padre Papa 
Pio X. 

Regressando ao Brasil, tomou posse na Diocese de Curitiba, permane. 
cendo nela até 10 de abril de 1901, quando três dias depois, ou seja, a 14 do 
mesmo més, assume a direção da Diocese de São Paulo, onde exerceu o seu 
qpostolado até o dia da sua morte, isto e, 13 de novembro de 1938, comple- 
tando 31 anos de atividade fecunda e salutar. 

Sua Santidade, o Papa Pio X, em decreto consistorial de 7 de junho de 
1908, houve por bem elevar a Diocese de SSo Paulo a categoria de Arcebispado, 
distinguindo D. Duarte Leopoldo e Silva, com a honrosa nomeação de Arce- 
bispo Metropolitano de São Paulo, sendo esta a primeira indicação até então 
havida neste Estado. 

Inúmeras e grandiosas foram as realizações práticas levadas a efeito como 
1" Arcebispo Metropolitano de São Paulo, e seria um sem fim enumerá-las aqui. 

Entretanto, vamos destacar apenas as três principais, que por si só, já 
expressam a grandeza do seu Episcopado: 

Graças a sua acendrada devoção a Nossa Senhora Aparecida, obteve para 
o seu Santuário, por intermédio do Santo Padre Pio X, sua elevação para 
Basilica Menor, com todas as prerrogativas das Basilicas Menores de Roma, 
consagrando-a ainda como a Padroeira do Brasil. 

Organização do Museu Histórico da Cúria, hoje conhecido como Museu 
de Arte Sacra de Sáo Paulo, sendo considerado, na opinião dos entendidos, 
inclusive na Itália, apenas inferior, no gênero, ao do Vaticano. 

Liga das Senhoras Católicas, fundada por ele, sob inspiração de D. Amália 
Matarazo. 

A Catedral de São Paulo, cuja p&a fundamental foi lançada a 6 de julho 
de 1913, na presença das altas autoridades eclesiásticas, civis e militares, tor. 
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nando-se o mais belo, artístico e suntuoso templo católico do Brasil e dizem 
das Américas também. 

D. Duarte Leopoldo e Silva pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, sendo seu Vice-presidente, quando da gestão do Presidente 
Altino Arantes, isto no triênio de 1919 a 1921, e foi também Sócio Correspon. 
dente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Culturalmente foi um dos maiores valores do clero nacional, embora 
tenha convivido numa época de confusão política, ideológica, social, intelectual 
e literária, de revisão de conceitos, de implantação de novos sistemas, de estra- 
nhas concepções de saber, de estética e de moral. 

Tornou.se uma figura exponencial da História da Igreja Católica no Brasil. 

Como orador, convencia mais pela lógica, pela clareza e exposição de 
idéias, do que pelos floreados retóricos. Era um orador sacro de eloqüência 
sóbria e comedida, além de bastante persuasivo. 

Deixou importantes obras publicadas, das quais se realçam sobremaneira 
pelas reais qualidades de escritor, provindas que eram de um espírito emi. 
nentemente culto, sensível e elevado, as seguintes: 

Concordãncia dos Santos Evangelhos, 

O Clero e a Independência, 

Migalhas, 

Iluminuras, 

No Calvário (enfeixando os Sermões da Paixáo, proferidos de 1915 a 1921). 

Em suma: D. Duarte Leopoldo e Silva, como Homem dignificou sua vida. 
Como Sacerdote, sublimou-se na sua Igreja (5-11-1988). 



COKSULTORIA JURÍDICA DA POLICIA MILITAR DE SÁO PAULO 
RETROSPECTO HISTÓRICO 

Reynaldo Noreira de Mirandr. 

1. Antecedentes 

O primeiro órgão juridico da antiga Força Pública, atual Policia Militar, 
foi criado pelo Dec. estadual n" 6592, de 10-8-934, baixado pelo então interven- 
tor federal em S .  Paulo, o saudoso dr. Armando de Salles Oliveira, com per. 
missivo no decreto federal nV9.398, de 11-11-930. Denominava-se esse órgão 
Consultoria Juridica, provido de um cargo efetivo de "consultor jurídico", re. 
sultante da supressão de um posto de Ten. Cel. Instrutor, então existente na 
Milicia do Estado. A regulamentação do órgão foi feita com a expedição do 
"Ato nv 701, de 29-12-934, pela Secretaria da Justiça e Segurança Pública, da 
época. Tal ato conceituou o nove1 órgão jurídico, estabeleceu com detalhes o 
modo de se prover o cargo de consultor jurídico, suas atribuições e a com. 
petencia ou qualificação das pessoas ou autoridades que poderiam solicitar 
pareceres. 

Com o advento da lei estadual n" 2.856, de 8-1-37, que "organizou a Justiça 
Militar do Estado", foi extinto expressamente tal cargo, nos termos do artigo 
80 da referida lei; em compensação, o art. 81 de dita lei dispbs que "ao Procura- 
dor do Tribunal Superior de Justiça Militar compete exercer, também, as 
funções atribuídas ao Consultor Jurídico da Força Pública". Verifica-se, então, 
que a primitiva Consultoria Juridica da Milícia estadual teve uma curta dura- 
ção de, precisamente, dois anos, quatro meses e oito dias. Ainda que extinta, 
as funções de consultor continuaram, como se afirmou retro, a ser desem. 
penhadas pelo Procurador da Justiça Militar do Estado, saindo o órgão jurí. 
dico do âmbito e dos Quadros de Organização da Miiícia. 

Tal situação perdurou até o advento da lei estadual no 5.048, de 22-12.58, 
que "reestruturou a "Justiça Militar do Estado". Nos termos do art. 78 de tal 
lei, ao mencionar as atribuições do Procurador, deixou de prever as funções 
de consultor jurídico, havendo, dessarte, revogação tácita ou implicita do art. 
81 da lei anterior, de nq.856-37. Por outro lado, nos termos do art. 79, da lei 
n" 5.048-58, vigente até nossos dias, incumbe ao Promotor "emitir pareceres em 
questões de direito criminal, que lhe sejam submetidas pelo Comando Geral 
da Força Pública ou Presidente do Conselho". 
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2. A Consultoria Jurídica e as Leis de Organizaçáo Interna da antiga Forca 
Pública 

Sem embargo de figurarem as funções de consultor juridico, no ãmibto 
da Justiça Militar, inclusive perdurando até hoje a competência do Comando 
Geral de "solicitar pareceres juriáicos nas questões de direito criminal", o certo 
é que o órgão - Consultoria Jurídica - continuou previsto nas leis de Orga. 
nização da Milícia, em especial, na lei estadual n? 2,905, de 15-1-31, "que reor. 
ganizou a Força Pública do Estado", conforme se depreende dos artigos 5" e 
16", letra "c". Mas ocorre que, a falta de provimento do cargo de consultor, 
como se disse nesta Ekposição, a existência do órgão foi meramente formal 
ou decorativa, ficando a Milicia estadual desamparada de tais Serviços; não 
havia, mesmo, previsão de efetivos para a Consultoria, o que poderá ser com- 
provado por simples pesquisa nos Quadros de Efetivo da época. Tal situação 
perdurou até o advento do dec. estadual no 22.466-A, de 7-7-953, que regula- 
mentou o antigo Quartel General, que "criou a Seção Juridica do Quartel Ge. 
neral", com as atribuições da extinta Consultoria. Tal órgão era provido por 
Oficial da Ativa, de preferência bacharel em Direito, desvinculado da Justiça 
Militar do Estado e da Procuradoria Geral do Estado, portanto' órgão essen- 
cialmente dedicado aos interesses e assuntos pertinentes a Milicia, de caráter 
interno, portanto. Cumpre esclarecer que já funcionava no ãmbito do Quartel 
General da Milicia, enquadrado na 1" Seção do Estado Maior, a antiga e efi- 
ciente Seção de Justiça e Disciplina, de atribuição mais restrita, em assuntos 
que sua denominação já especificava. 

Finalmente, com a edição de dec. estadual no 42.266, de 307-963, "que 
deu nova regulamentação ao Quartel General, voltou o órgão a se denominar 
"Consultoria Jurídica", denominação atual, provida por Procuradores do Esta. 
do. e vinculada a Procuradoria Geral do Estado, em caráter oficial conforme 
leis mais recentes, embora funcionando no ámbito e no edifício do Quartel 
General da Milícia. 

3. Assistência jurídica aos componentes da Polícia Militar. 

Além da Consultoria Juridica, possui a Polícia Militar órgãos e serviços 
assistenciais, no campo do Direito Criminal e no Direito de Familia. Assim, 
nos crimes funcionais de policiamento, prevê a lei n' 5.048:58, em seu art. 80; 
inciso 111, dentre as atribuições dos "advogados de oficio" (advogados dati- 
vos), "a defesa, por especial designação do Presidente; no foro criminal co- 
mum, dos oficiais e praças-de-pré, quando acusados de crime cometido em 
ato de serviço público ou em razão deste". Igualmente, as disposições legais 
da Caixa Beneficente da Polícia ;Militar amparam ou proporcionam tal defesa, 
desde que o crime praticado não seja de natureza desonrosa. Quanto aos pro- 
blemas de Direito de Família, em especial, acordos extra-judiciais sobre sepa. 
ração de casais, conciliaçáo ou reconciliação dos mesmos, acordo de pres- 
tacão de pensão ou "alimentos" - no âmbito de praças - tem funcionado, atra- 
vés de advogado contratado ou especialmente designado pelo Comando Geral, um 
Serviço de Assistência Jurídica junto à Capelania, ou órgão correspondente, 
de Assistência Social. 



A CIDADE, A PADROEIRA E SUA FESTA 

Maria Amália Correu Gijfoni 

Santa Rita do Passa Quatro (SP), a 252 Km da Capital Paulista ,foi fun- 
dada por pioneiros vindos de Minas Gerais, sendo os Ribeiro do Valle os de 
maior destaque (1)  Se fixaram em 1860, pelas semeihanças geográficas com o 
Estado natal. Santa Rita de Cássia (2 )  foi escolhida como padroeira por ter 
como homônima Rita Ribeiro Villela, neta de um dos primeiros habitantes, a 
qual doou patrimônio e imagem para a primeira capela. Atualmente estância 
climática, com população aproximada de 40.000 habitantes, foi importante zona 
de café, pela qualidade de suas terras. Produto substituido, paulatinamente, 
pela pecuária e, a seguir, por plantações de laranja, cana e cereais, e gado 
vacum, em menor proporção. Conserva, até hoje, famosas sedes das fazendas 
caieeiras do final do século XIX e início do século XX. Os visitantes encan. 
tam-se com as cercanias da cidade, que lembram paisagens européias. A Matriz 
atual, verdadeira catedral, em estilo gótico, iniciada em 1917 e concluída em 
1922, na minúscula cidade de então, é digna de registro, graças ao esforço e 
idealismo do Pe. Manoel Vinheta e contribuição predominante dos fazendeiros. 
Nela encontram-se altares de mármore de Carrara. imagens espanholas da 
melhor procedência, luminárias da Boêmia, paramentos e objetos sacros de 
grande valor, imensos e artísticos vitrbs, púlpitos e confissionários em madeira 
nobre, com detalhes góticos, pintura interior, feita mais tarde, a cargo de 
especialista em arte religiosa José Biaggini. 

A religiosidade mineira, de procedência portuguesa, juntou-se o espírito 
catolico-romano dos imigrantes italianos, que substituiram o braço escravo e 
integraram-se na sociedade e economia santarritenses. A s  festas comemorativas 
a Santa Rita de Cássia iniciam-se em 1" de maio, extendendo-se até 22, dia 
da padroeira. O culto abrange missas matutinas e vespertinas, estas substituin- 
do as antigas "rezas", nas quais era "contemplado" o terço, acompanhado de 
outras orações, terminando com a bênção do Santíssimo. Muito conhecida é a 
oração de Santa Rita, rezada individualmente ou em conjunto. Dia 22, a missa 
é cantada e concorridissima. tanto pela colaboração de sacerdotes vindos de 
fora, como pelos devotos da cidade e imediações, além dos santarritenses que 
residem em outras localidades e comparecem devotamente. 

A bênção das rosas, ao meio-dia, foi incluída há algum tempo e tem grande 
repercussão. As rosas são trazidas pelos presentes ou fornecidas pela igreja, 

1) Alxuns mrmbrop. da famíiia paasaium a n~sinar i~ ie i ias  Ribeiro. 

2) Entrou para o eaiivento em Cgssia. na Itdiia. Nasceu em 1457 e faleceu em 1501 
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na maioria, vermelhas. Depois de bentas, levam-nas para casa e as pétalas são 
usadas para chá ou colocadas na água. Servem como remédio e na obte-ão 
de graças. 

A diversidade de ex-votos, oferecidos em cumprimento de promessas, vai 
desde velas acesas, oferta de flores, crianças vestidas de anjo ou de Santa 
Rita, etc. Há mais de uma década o número de meninas, que se apresentam 
com o hábito semelhante ao da padroeira, aumentou consideravelmente. Os 
trajetos pela nave da igreja, de joelhos ou carregando velas, são outra forma 
de ex-votos, assim como fotografias deixadas no local. 

As antigas procissões santarritenses, inclusive as dedicadas a padroeira, 
marcaram época. Várias irmandades religiosas, com seus trajes convencionais, 
desfilavam com respeito e disciplina. Os andores, ornamentados com capricho, 
levavam as imagens de diversos santos. Autoridades e pessoas de destaque 
carregavam o pálio que protegia o Santissimo. A presença dos "tocheiros", 
coroinhas, anjos e arcanjos era obrigatória. O cortejo percorria as ruas prin- 
cipais. Nas esquinas e janelas, enfeitadas, a assistência se aglomerava, em 
atitude respeitosa. 

Presentemente, as procissões não apresentam a mesma complexidade. A 
antiga pompa e a disposição do cortejo não são mais observadas. A quantidade 
de andores diminuiu e o Santo homenageado é transportado em carreta e não 
mais sobre os ombros. Os grupos comunitários se sucedem com organizaçéo 
própria. Cada conjunto entoa seus cantos e reza o terço. 

As quermesses e os leilões que acompanhavam as festas de Santa Rita 
continuam, porém sem o esmero dos velhos tempos. A noite, após as Gele 
brações previstas, o povo dirige-se para as barracas, armadas no Largo da 
Matriz. Há "comes e bebes", doces, salgados e divertimentos, em instalações 
mais modestas e atividades mais simples. O bom gosto e a complexidade das 
antigas e tradicionais festas da padroeira são apenas lembranças. Outrora 
havia bar, rifas, sorteios, jogos diversos, tiro ao alvo, correio elegante, "c& 
deia" (expediente usado para prender rapazes que pagavam caro para serem 
soltos), "beijos comprados", regiamente pagos quando dados pelas moças 
bonitas da cidade, e o baile ao ar livre, em que cada "contradança" era cobra- 
da. Deixaram saudades e rendimentos mais facilmente obtidos. 

Antigamente, as barracas de madeira, em modelos vários, eram enfeitadas 
de preferência com folhagens e flores naturais. Talheres de prata e cristais 
saiam da residência dos fazendeiros e patrocinadores. Louça estrangeira e toa- 
lhas de mesa de linho belga compunham as mesas. Doces e salgados finos e 
OS melhores vinhos estavam presentes para angariar donativos. As "patrones- 
ses", moças da elite, vestiam-se a caráter. 

Embora a Festa de Santa Rita tenha se popularizado e perdido seus re- 
quintes, continua concorrida. O nível das instalações, prendas e cerimônias reli- 
giosas deixou de apresentar o "status" que lhes davam os farendeiros resi- 
dentes em Sáo Paulo, viajando anualmente para a Europa e que mantinham os 
filhos estudando na França ou Suiça. Todavia, permanecem intactas a fé  na 
padroeira, a obtenção de graças, a vinda dos devotos de outros pontos e o 
CUmprimento de promessas. Atestam que, ontem como hoje, Santa Rita das 
causas impossiveis, continua sendo o amparo e a esperança de muitos. 
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