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Eis uma revista - a nossa cdic;ão XCI - que se preocupa ser História e em 
fazer hislória. Guardará para os anos à frente' o relatório do que se fez para 
assinalar dignamente o trariscurso do centenário da Instituição c dá conta, com 
os halancetes 1993-1994, da severa administração dos recursos que permitem 
manter abertos ao público, dia a dia, o museu, a hemeroteca, a biblioteca, o 
auditório. As atas das sessões de 1993, indispensáveis, ajudarão no levanlar 
futuro da biografia da Casa, juntamente com a lamentosa mas devida reverência 
aos sócios que já são meniória c cxcniplo. No bloco das homenagens destaca- 
se a quc a fiiha de Ernesto de Souz;i Campos. por si e pelo Instituto. prestou ao 
pai quando o nome do grande presidente foi dado ao nosso edifício sede. 

E oferecemos, graças a consciencioso e inteligente esforço da Comissão 
de  Publicações, dez co1ahorac;Óes dc variada tcxtura c área de interesse. 
Amostrageni sensívcl da atividade dos nossos sócios. 

Boa leitura! 

Hernâni Donato 
Presidente 



Cumprindo determinação estatutária, artigo 16, inciso c, combinado com 
o artigo 30, a diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo apresenta 
aos senhores e interessados cm geral, o RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 
cívicas, culturais e sociais reíerentcs ao ano de 1994. 

Ressalte-se logo quc no âmbito interno mas com grande repercussão 
externa, o ano de 1994 foi marcado pelo eventos que assinalaram a passagem 
do CENTENÁRIO de fundação do sodalício. Em todas as ocasióes oportunas, 
foi lembrada a nobre iniciativa dos idealizadores da instituição, os doutores 
Domingos Jaguarihe, Antonio dc Toledo Piza e Estevão Lcão Bourroul, a 
realização de uma meinorável scssáo no dia 1" de novembro dc 1894, numa das 
salas da Academia dc Direito do Largo São Francisco, na capital do Estado de 
São Paulo, presidida pelo Dr. Cesário Motta Jr. que exercia o cargo de Secretário 
do interior do governo Beriiardino de Campos. Daquela scssâ« emergiu o 
InstiLulo Histhrico e Geográfico de São Paulo que, ao longo do tempo centenário, 
vem procurando cumprir seus objelivos de pesquisar c divulgar a História, a 
Geoçraíia e as ciências humanas correlatas. 

É Juslo pois que, ao iniciarinos esta prestação de contas das atividades 
do Instituto, em 1994, sejam relatadas, cmbora suscintamente, as c<itnem«raçóes 
do Centenário. 

No âmbito externo. entrc os aconlecimentos dc maior repercussão: na 
POLITICA. a cleição de 3 de oulubro para Prcsidcnte da República, 
governadores de Estados, senadores, deputados federais e estaduais. Em São 
Paulo, a eleição do segundo turno para governador do Estado, realizada cni 15 
de novembro. Na ECONOMIA, o chamado Pbano Real, com o estabelecimento 
de uma nova moeda e o processo de sua estabilizaqão, como recurso principal 
para atenuar a intlaçãri c seus efeitos corrosivos e a retomada do crescimento. 
Na CULTURA, as alividadcs das entidades do sctor, algumas com grandes 
dificuldades financeiras, decorrentes do problema da adaptaqão a uma nova 
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economia e da insensibilidade oficial, outras realizando a contento suas tarefas, 
promovendo palestras, cursos, simpósios e seminários. Nos ESPORTES, a 
conquista pelo Brasil, pela quarta vez, do campeonato mundial de futebol, 
realizado nos Estados Unidos, único país a realizar tal façanha. 

JANEIRO:. a abertura do Ano Centenário deu-se na sessão solene do 
dia 25 de janeiro, quando o presidente Heniâni Donato apresentou aprogramação 
dos eventos comemorativos no decorrer do ano. 

FEVEREIRO:- realizaram-se as últimas reuniões da diretoria, para 
ultimar a elaboração do Programa. Na sessão do dia 2, o presidente procedeu 
ao lançamento do prêmio SELO DE QUALIDADE para os melhores livros de 
História: Geografia e ciêricias correlatas, publicados no Estado no ano do 
Centenário, solicitando dos senhores sócios a indicaqão de até três títulos e 
estabelecendo o mês de dezembro como prazo para as indicações e o dia 25 de 
janeiro de 1995 para a premiação. O Instituto recebeu o apoio para a sua iniciativa, 
da Câmara Brasileira do Li\To e do Sindicato dos Editores. 

MARÇ0:- início dos Cursos mensais programados para o Ano do 
ccntenário. Nas quartas-feiras, foram realizadas palestras sob o tema geral 
"HISTÓRIA E LITERATURA - evolu(;ào do Romance Histórico Paulista", 
obedecendo a seguinte ordem: Notas sobre o romance histórico no século XX 
,por Aiitonio Roberto de Paula Leite: "Paulo Setubal, romancista e historiador", 
por Adelino Brandáo; "Plinio Salgado, o romancista", por Genésio Cândido 
Pereira Filho; "Literatura paulista, dois destaques da base da montanha", por 
Caio Porfírio Carneiro; "A obra de Dinah Silveira de Queiroz e o romance 
histórico paulista" por Luís Fernando Whitaker Tavares da Cunha. 

ABRIL:- realizaraili-se, no auditdrio, as palestras do curso 
PALEOGRAFIA, a cargo do consócio Prof. Ricardo Román Blanco. Abordados 
os seguintes temas: "Materiais para a escrita - papiro, pergaminho e fita 
magnctofônica"; "Os mais imponantes documentos brasileiros - sua leitura e 
interpretação"; "Falsificação de documentos"; "A paleografia ganha a Segunda 
Guerra Mundial". 

No dia 13 realizou-se sessão de homenagem aos sócios com mais de 
cinqüenta anos de ingresso no sodalício. Por essa razão, foram agraciados com 
o colar do Centenário os sócios emhitos: Alice Piffer Canabrava , Hcnrique 
Oscar Wiederspahn , Joaquim Alfredo da Fonseca, José Benedicto Silveira 
Peixoto, Maria da Conceição Martins Ribeiro, Maria de Lourdes Paula Martins, 
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Murilo Moutinho (Pe.) c Rui Caluans de Araújo. 
No dia 16; a entidade, pela primeira vcz em sua histbria. deslocou-se 

para outra cidade com propósito de realizar sessáo pleiiária. A mesma, deu-se 
na tradicional ITU, numa das depctidências do Museu Republicano "Convenção 
de Itu". Presentes o presidente da Ciiiiara Municipal Olavo Volpato, o secrciário 
da Cultura e Turisnlo, Paulo Moraes Lima, representantes de entidades locais e 
numeroso público. Falaram, pelo Instituto, os consócios Israel Dias Novaes e 
Roberto Machado Carvalho c pelo município de Itu, o presidente da Câmara 
que disse da honra do município em servir de sede momentânea do Instituto. 
No encerramento, o presidente. Hernâni Donato destacou a importância daquela 
sessão na história do sodalício. 

No dia 20, foi apresentado e soleneniente aiixado em lugar de honra, no 
7" andar do edifício-sede, a reprodução da Ata de fundaçáo do Insíituto. 

MAIO:. realização nas quartas-feiras das palestras do Curso "HISTÓRTA 
DA IMPRENSA EM sÁO PAULO, obedecendo ao programa: "Os grandes 
jornais de Sâo Paulo", por Israel Dias Novaes: "Diário Popular", por Adérito 
Calado; "O Casper que conheci", por SilveiraPeixoto: "Casper Líbero e a Gazeta, 
uma pigina da imprensa em São Paulo", por Robcrto Machado Carvalho; "A 
Associação Paulista de Imprensa", por Carlos Corrêa de Oliveira: ''O Centeiiário 
da Tribuna de Santos", por Reginaldo Moreira de Miranda; ''Os ineios eletr6iucos 
de comunicação", por Samuel Pfromm Netto. 

No dia 18, deu-se a iiiauguração das estantes LOUÇATECA E ARQUIVO, 
as quais, receberam, numa justa homenageiii; os rionres dos doutores Lycurgo 
de Castro Santos Filho c Duílio Crispiin Farina, respectivamente . 

Numa dai; salas do 7" andar do edifício-scde f«i instalado o Serviço Médico 
a cargo do Dr. Paulo de Andrade Corrêa que prestará serviqos aos sócios do 
Instituto, a titulo relevante. No final do cxercício, o Serviço Médico havia 
realizado cento e quarenta e três consultas e solicitado diversos exames 
complementares e encanunhaiiienlos. 

JUNHO:- no dia 15 foi inaugurada aFONOTECA "Marcelo Tupinambá", 
registrando-se diversas doações de. discos e de um aparelho de som. 

Nos dias 14 e 16 foi realizado o Seminário "IHGSP - cem anos" em co- 
pronioção coin a Associação dos Professores Universitários de História - 
ANPUH. Participaram os seguintes expositorcs e debatedores: pelo Instituto, 
Célio Debes, Délio Freire dos Santos, José Sebastiáo Witter e Ricardo Román 
Blanco; pela ANPUH, John Monteiro, Ana Maria de Almcida Camarço, Antonio 
Celso Ferreira e Vavy Pacheco Borges. 
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JULHO:. em comernoração aos setenta anos da Revolução de 1923 eni 
São Paulo, o sodalício fez realizar palestras nas quartas-feiras, a saber: "As 
mulheres da Coluna Prestes", por Hemâni Donato; ''0 tcnentismo e arevoluçáo 
de 1924", por Luíz Fernando Whitacker da Cunha; "A participação da Marinha 
na Revolução de 1924", por Lauro Nogueira Furtado de Mendonça; "Razões e 
fàtos da Revolução de 1924 ,  por Israel Dias Novaes; "A cidade de  São Paulo. 
umapraGa deguerra em 24", por Roberto Machado Carvalho; "Aspectos Militares 
da revolta de 24", por Reginaldo Moreira de m a n d a ;  "A retirada dos revoltosos", 
por Hélio Damante. 

Nos dias 23 c 24, uma caravana de deressete pessoas, sendo dez sócios c 
sete coiividados, excursionou por algum sítios históricos do Vale do Paraíba. A 
excursão cívico-cultural foi coordenada pelo consócio Antonio Joaquini Alves 
Motta Sobrinho, por isso chamada "Alves Motta Sobrinho". Foi recebida, 
fidalgamente, n a  fazendas "Boa Vista'', propriedade do consócio José Luiz 
Pasin, no município de Roseira; "Sáo Toiiié das Chagas dc Cristo", propriedade 
do consócio Lauro Nogueira Furtado de Meiidon~a, no município dc Cunha c 
"Restauração", propriedade do consócio Alvcs Motta Sobrinho, iiiuiiicípio de 
Queluz. Os excursioiiistas estivcraiii ainda iia "Casa dos Camargos" em 
Guaratinguetá, residência dos consócios casal Tom e Thereza Regina Caiiiargo 
Maia e eni Lorena, 110 Palacete "Conde Moreira Lima", sedc da Secreiária de 
Cultura local. Em todas as rcccpções reinou a cordialidade e nas diversas 
saudações proferidas foram ressaltados aspcctos da história do Vale, importãilcia 
econômica, geográfica, política, cultural e costumes de sua gente: também 
aspectos da história e do funcionamento do Iiistituto. Na sede da Fazenda 
"Restauração", o Iiistiluto realizou sessão especial, ouvindo e entrevistaiido 
veteraiios locais da Revolução de 1932, tendo falado pelo Instituto, o presidente 
Hernâni Doiiato cprestando depoimentos sobre aRevoluçáo iio vale do Paraiba 
os veteranos João Batista Ramos e João Leite Fernandes, residentes em Queluz. 
Durante essa jornada, o consócio Alves Motta Sobrinho recebeu o "Colar do 
Centenário"; foram agraciados coin a Medalha "D. Pedro 11": Sócios José Luís 
Pasin, Lauro Nogueira Furtado de Mendonça, José Carlos Ferreira Maia (Tom 
Maia), Thereza Regina de Cainargo Maia; náo sócios: Lourdes Fradiquc, prefeila 
de Lorena e Ruih Gania Capistrano, secretária dc Cultura e Turisni«. 

No dia 27: o Diário Oficial do Estado publicou o Decreto no 38.950 de 
26, coin o qual o governo do Estado, oficializou o "Colar do Centenário* do 
Instituto e aprovou o Regulamento para a sua concessão. 

Sob o titulo "Espírití~ e Objetivos da Revolução de 1 9 2 4 ,  o sodalício 
instituiu um Concurso público para solenizar os setenta anos daquele 
acontecimento. Uma Comissão Julgará os trabalhos. 



AGOSTO:- dando prosseguimento aos cursos mensais foram ministradas 
as palestras sob o tema geral GENEALOGIA E HERÁLDICA, com o apoio do 
Instituto Genealógico Brasileiro: "Heráldica - suas origens, primeiros passos, 
iniciação ao seu estudo", por Lauro Ribeiro Escobar; "A família Molina Quartim", 
por Ione Quartim; "Campinas e a República", por Odilon Nogueira de Matos; 
"Alguns aspectos da Heráldica cívica paulista" por Lauro Ribeiro Escobar. 

SETEMBRO:. no dia 7, comemorativo da Independência do Brasil, foi 
realizada uma sessão solene. Na ocasião, o Initituto homenageou seus antigos 
diretores, concedendo-lhes o "Colar do Centenário": Antonio Barreto do Amaral, 
Adriano Cmpanhole, Carlos Penteado de Rezende, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Odilonda Costa Manso, Ana Maria de Almcida Camargo, Maria Amélia 
Amda Botelho de Souza Aranha, Maria Helena Brancante, MyriamEllis, Lycurgo 
de Castro Santos Filho e Padre Hélio Abranches Viotti. Foram agraciados com 
o Colar "D. Pedro I": sócio Paulo Napoleão Nelson Basile Nogueira da Silva; 
não sócios: Jair de Oliveira, Joel Priori Maia e Maria de Lourdes Figueiredo 
Sioii. Com a Medalha "D. Pcdro Ii", sócios: Adérito Augusto de Moraes Calado, 
Adilson Cezar, Délio Freire dos Santos, Douglas Michalany, Gcnésio Cândido 
Pereira Filho, Hernâni Donato, J. Pereira, Maria Lucia de Souza Range1 Ricci, 
Roberto Machado Carvalho, Samuel Pfromm Netio; não sócios: Antonio Chaves, 
Benedito Barbosa Pupo, Gilberto de Souza Biojone, Irene Abramovich, Olívia 
Imbassahy e Regina Ribeiro Parid Carvalho. 

Conforme resolução do Conselho do Colar. com o apoio da diretoria, o 
consócio Celso Maria de Mello Pupo foi agraciado com o "Colar do Centenário", 
dado o reconhecimento de sua condição de sócio-niodelo. Não obstantc os 
seus 95 anos de idade e o fato de residir em Campinas é assíduo frequentador 
das sessões e cursos. 

Nas quartas-feiras do mês foram dadas palestras subordinadas ao tema 
"Centenário de Canudos": "Flagrantes de Canudos", por Hemique Novak; "As 
crianças da Guerra de Canudos", por Amelia Franzolin Trevism; "Reflexóes 
sociológicas em torno de Canudos", por Adelino Brandão. 

No dia 9 a reunião do Rotary Club de São Paulo, centro, presidida pelo 
jornalista José Maria Homem de Montes, foi dedicada ao Centenário do Instituto, 
representado pelo presidente Hernâni Donato e 1" Secrelário Roberto Machado 
Carvalho. Na ahcrtura da reunião que contou com a presença de 136 
participantes, o Instituto foi saudado como um "monumcnto cultural de nossa 
cidade, de nosso Estado e do país". O orador da reunião foi o presidente Hernâni 
Donato que discorreu sobre a fundação e outros aspectos relacionados com o 
Centenário, incluindo um panorama de São Paulo dos fins do Século XIX. 

No dia 18, o Clube 21 Lrmâos Amigos de São Paulo, presidido pelo Dr. 
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José Luiz Lemos da Silva prestou homenagem ao Instituto, presente nas pessoas 
dos diretores Duilio Crispim Faina, Douglas Michalany e Hemâni Donato que 
pronuncia palestra focalizando a nossa enlidade no coiiceito cullural paulista. 

OUTUBRO:- nos dias 8 e 9 foi realizada excursão cívico-cultural ao 
Vale médio do Tietê, abrangendo as cidades de Sorocaba, Itu, Porto Feliz e 
Tietê. Sócios e convidados foram recebidos por autoridades, dirigentes e sócios 
dc entidades locais epessoas gradas. cm todas as cidades, o Instituto promoveu 
sessões especiais, sendo agraciados com o Colar "D. Pedro I" os prefeitos: 
Paulo Francisco Mendes, de Sorocaba; Lazaro José Piunti, de Itu; Luiz Antonio 
Carvalho Netto, de Porto Feliz e Angelo Uliana, de netê. Também receberam a 
conlenda, os historiadores Sócios José Aleixo Irmão, de Sorocaha e Benedicto 
Pircs de Almeida. de Tictê. Foram agraciados com a medalha "D. Pedro II" as 
seguintes personalidades: em Sorocaba, Antonio Carlos Bramante; em Itu: Paulo 
Moraes Lima, Maria Lucia Almeida de Marins e Dias Caselli, Ana Carolina de 
Arruda Botelho Mattos Pacheco, José Sebastião Witter, Jonas Soares de Souza 
e João dos Santos Bispo; em Porto Feliz: Domingos deMarco; em Tietê: Marlene 
Martin de Caniargo e Beriedita Teresinha Rosa de Oliveira. 

No dia 8' o Instituio foi homenageado pelo Instituto Histórico, Geográfico 
c Genealógico de Sorocaba, presidido pelo consócio Adilson Cezar. Na "Casa 
de Aluísio de Aimeida", sede da entidade, foi entregue ao Instituto de Sâo 
Paulo, a insígnia daquela entidade, comemorativa dos quarenta anos de sua 
fundação. Em Itu, a sessáo foi realizada no Espaço Cultural "Almeida Jr." e 
foram visitadas a igreja Matriz. a casa do Bandeirante e a casa Imperial da Praça 
Padre Miguel. Em Porto Feliz, os excursionistas participaram, no dia 9, dos 
eventos da semana das Monções. Em %etê visitaram a casa de Cultura "Benedito 
Pires de Aimeida". 

Nas quartas-feiras do mês desenvolveu-se o curso INSTITUIÇÕES 
CENTENÁRIAS PAULISTAS, com as palestras: "O Centenário da criação dos 
Gmpos Escolares e da inaugurac;áo do prédio da Escola Normal "Caetano de 
Campos", por Roberto Machado Carvalho; ''O Centenário da Escola Politécnica", 
por Milton Vargas; "O Museu Paulista, uma instituição centenária", por José 
Sebastião Witter. 

No dia 11, foi realizada sessão na Assembléia Legislativa do Estado, em 
comeinoração ao centenário do Instituto. Presidiu a solenidade o deputado Wadih 
Helú, autor da proposta da homenagem e proferiram discursos gratulatórios O 

presidente do Instituto acadêmico Hemâni Donato, o Sócio Israel Dias Novaes 
e o deputado Wadih Helú. 

Foi instituído no setor de Arquivo do sodalício, a seção de Documentação 
Oral, tendo iniciado a série o consócio José Benedito Silveira Peixoto, que 
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apresentou um depoimento sobre episódios importantes da Revolução Paulista 
de 32. 

NOVEMBRO:. o dia I", data de fundação do Instituto, foi marcado por 
intensa programação, como segue: Ato ecumênico de ação de graças, no 
auditório; visita ao cemitério da Consolação (túmulos dos fundadores e do 
primeiro presidente); almoço de confraternização com 64 participantes; 
inauguração das placas assinaladoras do Centenário e dando o nome do Dr. 
Ernesto de Souza Campos, antigo presidente, ao edifício sede, no áírio da mesma; 
sessão solene na seguinte ordem: - lançamento do Selo postal pela Empresa 
Brasileira dos Correios e Telégrafos, apresentação do bilhete da loteria Federal, 
extração número 2.964-5, com ilustração do nosso auditório e emitido em 
homenagem ao Centenário para correr no sábado, dia 5 de novembro, outorga 
do "Colar do Centenário" á diversas personalidades, sócios e não sócios, bem 
como entidades culturais e empresas públicas, lançamento da primeira obra da 
Coleção "Biblioteca do Centenário", "WashingtonLuiz (1 869-1924)", de autoria 
do consócio Célio Debes, discurso oficial do Centenário pelo presidente Hemâni 
Donato. Seguiram-se visitas ás instalações do Instituto e recepção comemorativa 
no 7" andar. 

Receberam o "Colar do Centenário", durante a sessão: Sócios emêritos - 
Antonio Roberto de Paula Leite, Carlos de Meira Mattos, Célio Debes, Délio 
Freire dos Santos, Edmuiido Zenha, Genésio Cândido Pereira Filho, Henrique 
L. Alves, Hernâni Donato, Isaac Grinderg, Jesus Machado Tambellini, José da 
Veiga Oliveira, Lauro Ribeiro Escobar, Moacir Lobo da Costa, Odilon Nogueira 
de Matos, Reginaldo Moreira de Miranda, Roberto Machado Carvalho, 
Rosemerie Erika Horch, Tácito Remi de Macedo van Langendonck e Waldemar 
Baroni Santos. Sócios titulares - Adérito Augusto de Moraes Calado, Douglas 
Michalany, Duílio Crispim Farina, Israel Dias Novaes, José Pereira, Mario 
Ferreira Migliano, Paulo Napoleão Nelson Basile Nogueira da Silva, Renato 
Báez e Samuel Pfromiii Netto. Sócios Honorai-ios - Augusto Gonzaga, Dante de 
Laytano, José Bento Faria Ferraz, José Nogueira Sampaio, Maria Imaculada 
Xavier da Silveira, Mário Pires, Nello Ferrentini, Ruy Rabello Pinho e Waldemar 
de Almeida Barbosa. Sócios correspondentes nacionais - Adilson Cezar, 
Alcionilio Bmzi Alves da Silva, Benedito Pires de Almeida, Celso Vieira de 
Camargo, Henrique Jorge Hurley, José Geraldo de Faria, José Loureiro de 
Ascenção Femandes, José Mariz de Moraes, Luiz Philippe Pereira Leite, Luiz 
Vital Duarte, Maria Lúcia de Souza Range1 Ricci, Mário Mazzuia, Murilo de 
Miranda Bastos, Oiliam José, Olavo Dantas, Ruben Cione e Vitor Hugo. Não 
Sócios - Aide Pereira Leite, Cel. PM Edison Vander Acuio Simeira, Cel. PM 
José Francisco Profício, Deputado Vitor Sapienza, Deputado Wadih Helú, 
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Desenibargador José Alberto Weiss de Andrade, Edevaldo Alves da Silva, Fabio 
Maria de Mattia, Governador Luiz Antonio Fleury Filho, Laudo Natel, padre 
Aldemar Pasini Moreira de Souza S.J., Prefeito Paulo Salim Malui; Presidente 
da República Itamar Franco, professor Antonio Chaves, vereador João Brasil 
Vita. vereador Miguel Colassuono e Vice-Almirante Luiz Sanctos Doring. 
Entidades - Caixa Econômica Federal, Empresa Brasileira de  Correios e 
Telégrafos, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Institutos Históricos do 
Ceará, Alagoas, Goiás, Pelotas (RS), São Leopoldo (RS), Sergipe, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul e Paraíha, os que mais de perto se associaram á 
nossa efeméride Centenária. 

No dia22, foi realizada Sessão especial para debater o tema: ''A Geografia, 
aspectos gerais". 

DEZEMBRO:. no dia 21, o Clube Portugues sediado na Rua Turiaçu, 
Perdizes, capital, presidido pelo Dr. Ernesto Alves do Rego, dedicou sua reunião 
mensal ao Instituto centenário. Após sauda~ão pelo presidente do Clube, 
enaltccendo os grandes serviços prestados pelo sodalício á cultura de São Paulo 
e do Brasil, foi dada a palavra ao presidente Hemâni Donato que agradeceu a 
Homenagem e discorreu sobre a vida da instituição. 

Registre-se que as comemorações do centenário propiciaram a 
intensificação de intercâmbios com outras entidades de São Paulo, do Brasil e 
mesmo do exterior, como também ampla divulgação, em todo o país, das 
atividades do Instituto. Jornais e Revistas, Rádio e Televisão, deram cobertura 
aos eventos do Centenário, destacando-se as entrevistas do presidente na TV 
Cultura e diversas emissoras de rádio e do 1" Secretai-io na Rádio Bandeirantes 
e as publicações de artigos e notícias do D.O. Leitura, da Imprensa Oficial do 
Estado, no "Dikio Popular", na Revista "Memória" da Eletropaulo, no Boletim 
da Ordeiii Nacional dos Escritores, nos Jornais "A Federação", "Periscópio" e 
"República" de Itu, no "C~ze i ro  do Sul" de Sorocaha, no "Comércio" de Franca, 
tio "Regional News" de Caiciras e outros periódicos do interior do Estado e de 
outros Estados, no Boletim do Clube21 Irmãos Amigos de São Paulo, no Boletim 
"Servir" do Rotary Club de São Paulo, no Boletim da Academia Pauiista de 
História, no Boletim "Clio" da Academia Pauiistana de História e da Ordem 
Nacional dos Bandeirantes, em diversos programas de eventos promovidos 
por outras entidades culturais. Enfdtize-se ainda as muitas congratulações 
recebidas, através de telegramas e ofícios pela passagem do dia do Centenário. 
Mensagens como da Câmara Municipal de Itu, assinada por todos os senhores 
vereadores, salientando que "a data é particularmente de importância para todos 
aqueles que aprenderam a admirar e acompanhar o trabalho de nosso Instituto, 
repleto de tradições e de serviços prestados aos Paulistas". 
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Durante o Ano Centenário, demonstrando que o Instituto não apenas 
cultiva o passado mas igualmente medita sobre o presente e preocupa-se com o 
futuro, foram levantadas questões problemáticas, incitadoras de polêmicas e 
instigadoras de novas e mais completas pesquisas: os problemas da demografia 
mundial, enfocando mormente as questões da explosão demográfica nos países 
do chamado terceiro mundo; do desequilíbrio na ocupação de espaços físicos e 
das possíveis soluções. Nesse particular, o sodalício promoveu duas conferências 
a cago dos consócios Clodowaldo Pawan e Douglas Michalany. 

Na área da História, algumas questões, também polêmicas, foram 
levantadas pela confreira Isolde Helena Brans intitulada "Tiradentes face a face" 
com novos elementos sobre a participação do Alferes Tiradentes, na 
Inconfidência Mineira, ressaltando através de documentos, colhidos eiii Portugal, 
a possível passagem do Alferes por terras européias no ano de 1787, quando 
teria se encontrado com Thomas Jefferson, fato que provocará, certamente, um 
reexame do papel de Tiradentes naquele acontecimento de nossa História. Outras 
teses apresentadas e discutidas referem-se á possível autoria hitita das inscrições 
da Pedra do Ingá; aos dois Tratados de Tordesilhas e não apenas um, segundo 
o consócio Ricardo Román Blanco; a importância para São Paulo, do Teatro 
Municipal, face á atual proposta de privatização, pelo consócio José da Veiga 
Oliveira; as mortes suspeitas de bandeirantes, logo após o seu retomo dos sertões: 
a origem do Bairro do Bom Retiro, que antecederia a São Paulo do Páteo do 
Colégio, tese apresentada pelo convidado Dr. Marcelo José de Carvalho. 

PARTICIPAÇÁO EM ATIVIDADES EXTRA-INSTITUTO 

Durante o ano, a entidade, através de seus diretores e sócios, fez diversas 
manifestações de apoio a iniciativas de outras entidades. Entre elas, destacamos: 
apoio ao Tribunal eclesiástico, constituído em setembro de 1985 pela diocese 
de Jundiaí e que trata do processo de beatificação de Padre Bento Dias Pacheco, 
natural de Itu, onde faleceu em 6 de março de 1911 em odor de santidade; 
solicitação de providências da Sociedade Veteranos de 32 - MMDC, no sentido 
de restaurar e conservar o monumento a Paulo Virginio, herói da Revolução, 
no município de Cunha, no vale do Paraíba; apoio ao Instituto Histórico, 
Geográfico e Genealógico de Sorocaba pela Justa iniciativa de se prestar 
homenagem nas con~en~oraçóes de 9 de Julho, a Orlando Alvarenga, cujo 
sacrifício remonta á manifestação popular da Praça da República em 23 de 
maio de 1932, considerada conm início da Revolução paulista; apoio ao projeto 
da Associação Paulista de Imprensa da Criação do Museu da Imprensa; atuação 
Junto a administração do Palácio Schoenbmnn, Viena, Áustria, no sentido da 
dedicaçáo de uma sala á mem6ria da Imperatriz Leopoldina; participação, no 



dia 24 de agosto, através dos consócios Samuel Pfromm Netto e Roberto 
Machado Carvalho, do Diálogo Brasil-Japão em Educação e Economia, 
realizando na sede da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, ocasião 
em que o Instituto outorgou ao Prof. Ryoichi Ishii, presidente da Associação 
dos Professores da Província de Hyogo, Japão, a Medalha "D. Pedro Ir; 
participação nas comemorações dos quarenta anos de fundação do Instituto 
Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba e do bicentenário de  
nascimento do Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar; participação, através dos 
consócios Célio Debes, Hernâni Donato e Roberto Machado Carvalho no ciclo 
de palestras promovido pela Biblioteca Municipal "Mário de Andrade", em 
Janeiro/94, sobre a fundação e crescimento da cidade de São Paulo; participação 
nas homenagens ao saudoso Prof. Tito Lívio Ferreira, antigo vice-presidente, 
na passagem do centenário de seu nascimento, em Julho; promoçâo com a 
Associação Comercial de São Paulo da conferência sobre "WashingtonLuís e o 
Direito Social;', pronunciada em 26 de outubro, pelo Dr. Octávio Bueno Magno, 
naFaculdade de Direito de São Paulo; a parricipação do Museu "José Bonifácio" 
lia exposição de documentos raros promovida pelo Clube Pinheiros, desta capital: 
o apoio á Eletropaulo pela restauração de monumentos históricos na Serra do 
Mar; apoio á campanha de recuperação da fachada do mosteiro de São Bento, 
pela Associação Viva o Centro, Sociedade pró revalorização do centro de São 
Paulo; participação: nos dias 12 e 13 de dezembro nas sessóes preparatórias do 
Seminário Internacional Centro - século XXI, realizadas no auditório do Mosteiro 
de São Bento e promovida pela Associação Viva o Centro 

Foram realizadas no decorrer de 1994, vinte seis sessões, assim 
distribuídas: uma sessão de apresentação do Relatório e Balanço Financeiro, 
uma sessão Magna, nove sessões culturais, sete sessões administrativas, uma 
sessão em homenagem ao Centenário do IHGSP, cinco sessões extraordinárias, 
uma Assembltia Geral Extraordinária. 

Foram realizadas dezenove reuniões da diretoria e vinte e uma reuniões 
do Centro de Estudos Históricos - CEHIS. 

Nota: o número de 64 sessões e reuniões realizadas no decorrer do Ano 
do Centenário superou os de todos os anos anteriores. 
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Em 12 de Janeiro, obedecendo a disposiùvo cstatutário, foi realizada 
sessão dedicada a apresentação do Relatório do exercício de 1993 e do Balanço 
Financeiro; ambas as peças aprovadas sob aplausos. 

Aos 25 de Janeiro a sessão Magna, deu início ás atividades do exercício 
de 1994. Além da tradicional homenagem à fundação da cidade de São Paulo e 
do sodalício, a sessão revestiu-se de caiter  todo especial por assinalar a abertura 
das comemoraçóes do Centenário do Instituto. 

As nove sessões culturais nas primeiras qwartas-feiras dos meses de 
fevereiro a outubro, obedeceram ao seguinte programa: 2 de fevereiro - "A 
pedra do Ingá - marco de presença hitita no Brasil", por Gabricle Baraidi; 2 de 
março - "Martins Fontes, o Universo do Poeta", por Rui Calisto; 6 de abril - 
"Bicentenário de Martius, os Diários, o Brasil e seus problemas", por Erwin 
Theodor Rosenthd; 4 de maio - "Gente demais ou planeta de menos?', por 
Clodowaldo do Pawan; 1" de Junho - "Centenário de 'Iito Lívio Ferreira", por 
Roberto Machado Carvalho; 6 de Julho - "A Revolução Constitucionalista de 
1932", por Israel Dias Novaes; 3 de agosto - "Migração c superpopulação 
mundial", por Douglas Michalany; 7 de setembro - "A Independência do Brasil", 
por Israel Dias Novaes; 5 de outubro - "Inconfidência Mineira - Tiradentes na 
Europa, Jefferson e os enviados dos inconfidentes", por Isolde Helena Brans. 

As sete sessões administrativas foram realizadas nas terceiras quartas- 
feiras dos meses de fevereiro a outubro, constando da leitura de Atas, 
apresentação do Expediente da Secretaria, leituras de Efemérides, apresentação 
do Balancete da Tesouraria e participação dos senhores sócios através de 
propostas e sugestões. 

HOMENAGEM A SÓCIOS FALECIDOS 

Em 19 de outubro foi realizada uma sessão em homenagem aos sócios 
falecidos. O primeiro orador Israel Dias Novaes, em nome do sodalício, lembrou 
aspectos da vida e obra dos saudosos consócios: sócio Benefeitor -José Carlos 
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de Figueiredo Ferraz; sócios Eméritos - Flávio de Aimeida Prado Galvão, Geraldo 
Dutra de Moraes, Henrique Oscar Wiederspahn, Jesuíno Felicíssimo Júnior, 
José Ribeiro de Araújo Filho e Mario Graciotti; sócios Honarários - Aifredo 
Cecílio Lopes, Antonio Baldijão Seixas, Antonio Campagnolo, monsenhor Primo 
Vieira; sócios Correspondentes Nacionais - Sebastião Almeida Oliveira e Tarcisio 
Antonio Costa Taborda 

CEHIS 

O Centro deEstudos Históricos - CEHIS, criado em 1985 como órgão do 
sodalício, franqueado ao público náo associado, realizou as segundas e quartas- 
feiras de fevereiro a novembro, vinte e uma reuniões, sempre no horário das 
16,30 ás 18 horas. Nelas foram lidas as Atas, notícias culturais e apresentadas 
Comunicações, seguidas de debates. Participaram os senhores sócios e 
convidados, com mais de duzentas comunicações e intervenqões. O Jornalista 
consócio J. Pereira, editor do Informe História, órgão inensal do Instituto, 
prosseguiu com o aplaudido periódico. Saliente-se que nos oito números 
publicados em 94, além de textos e noticias, foi dada ampla divulgação dos 
eventos comemorativos do Centenário. 

REVISTA 

No decorrer do ano, foram editados os volumes 87, 88 e 89 da Revista, 
impressas na Imprensa Oficial do Estado - IMESP, correspondentes aos mos 
de 1992,93 e 94. Apartir do número 88, a Revista apresentou uma grata inovação. 
Ein sua capa foi reproduzida a porta de entrada do edifício - sede, uma relíquia 
histórica, pois pertenceu ao aiitigo Palácio do Governo, situado no Páteo do 
Colégio. Registre-se ainda que o número 88 foi dedicado ao Centenário do 
sodalício, abrangendo as palestras pronunciadas durante os meses de outubro e 
novembro de 1993. o número 89 atcndeu a uma antiga reivindicação dos sócios, 
isto é, a publicação do volume-índice da Revista, abrangendo os números 51 a 
88, completando assim a edição, em 1964, do volume 60 que abrangeu o índice 
dos números 1 ao 50. Doravante, os pesquisadores e interessados terão maiores 
facilidades em localizar os textos publicados na Revista, a qual, no ano de 1995, 
completará cem anos. Uma Comissão constituída pelos sócios Délio Freire dos 
Santos, Roberto Machado Carvalho e Walter Pinheiro Guerra efetuou o trabalho 
de pesquisa e orgatuzação da Revista-índice. 

QUADRO DE SÓCIOS 

Foi reaberta, em 1994, a inscrição de novos sócios para as categorias de 



titular e correspondente nacional e estrangeiro. Foi reorganizada a Comissão de 
Sindicância e Admissão de Sócios que ficou assim constituída: Genésio Cândido 
Pereira Filho (relator), Isaac Grinberg e Divaldo Gaspar de Freitas. No período. 
duas sessões empossaram os novos sócios. Sessão de Junho -titulares: Aluysio 
Mendonça Sampaio, Cyro de Barros Rezende Filho, Guido Fonseca, Paulo 
Napoleáo Nelson Basile Nogueira da Silva e Samuel Pfromm Netto. 
Correspondentes nacionais: Isolde Helena Brans (Campinas), Lauro Nogueira 
Furtado de Mendonça (Cunha), Lygia Therezinha Fumagalli Ambrogi (Taubaté) 
e Maria Morgado de Abreu (Taubaté). Sessão de 26 de outubro - titulares: 
Armando Alexandre dos Santos, Clodowaldo Pavan, José Carlos do Amara1 
Vieira Filho, Maria Luiza Marcilio, Regis Duprat e Roberto Fontes Gomes. 
Correspondentes nacionais: Marly Therezinha Gemano Perecin (Piracicaba) e 
Roberto Bueno Pacheco de Vasconcelos Martins (Pinhal). 

PESSOAL 

Nossos funcionários da Secretaria, Biblioteca c Hemeroteca exerceram, 
com dedicaqão e eficiência, suas atividades. 

BIBLIOTECA "AFONSO DE E. TAUNAY" 

Do relat6rio do diretor da Biblioteca, consócio Célio Debes, ressaltamos 
os seguintes tópicos: 

- grande o número de obras que enriqueceram o acervo' a maioria, fmto 
de doações e ofertas de seus autores ou editores. 

-problema do espaço ffsico - existeni nunlerosas duplicatas de livros e 
números antigos da Revista em disponibilidade, ocupando os espaços que 
deveriam servir aos livros destinados ás consultas; como agravante da situação, 
a Biblioteca recebe muitas coleçóes, doadas por entidades nacionais e 
internacionais. 

Registre-se as seguintes realizdçóes do ano de 1994: 
- foi concluída a reclassificação e a informatizaçáo dos 286 iítulos da 

Coleção Brasiliana; 
- prosseguiu o programa de infomatização, facilitando a localização e 

agilizando o atendimento; 
- durante o exercício, o número de consulentes foi de 274 que consultaram 

674 obras, tendq sido incorporados ao acervo 568 obras. 
- número de obras informdtizadas - 971 (novecentos e setenta e um) 

HEhEROTECA "JÚLIO MESQUITA -sob a direção do consócio Délio Freire 
dos Santos, durante o ano de 1994, frequentaram a hemeroteca, 227 (duzentos 
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e vinte e sete) consulentes, os quais. consultaram 495 (quatrocentos e noventa 
c cinco) periódicos e 141 (cento c quarenta e uma) Revistas do Instituto. 

Rcgistre-se ainda as doaqiies de jornais, revistas, separatas, folhetos e 
aquisições, num lotal de 553 (quinhentos c cinqueilta e três), com destaque 
para 341 (trezentos e quarenta c uma) revistas e 180 (cento e oitenta) Jornais. 
Foram agilizados os intcrcâmhi«s com diversas instituições culturais c 
universitárias do Brasil c outros países, destacando-se a Itália, Espanha, Estados 
Unidos, França e Paquistão. Até o mês dc dezembro foram infomatizados mil 
e dczesseis (1.016) periódicos, renovadas as capas de conservação dos periódicos 
de lrês estantes e a numeração dc cinqüenta e uma (51) estantes, reorganizadas 
seis estantes da coleção do Jornal "O Estado de São Paulo", facilitando as 
consultas. 

No exercício de 94, o Museu "José Bonifácio", Arquivo e Documentação, 
situado no 4" andar do edifício-sedc, sob a direção do consócio Reginaldo 
Moreira de Miranda, recebeu a visita de vinte e quatro (24) pessoas e foram 
consultadas cirquenta e sete (57) docuinentos, registrando-se maior movimento 
no mês de agosto, com trinta e um (31) documentos. 

Considerado ser o que possui maior quantidade de objctos e livros sobre 
a Revolução de 1932, colaborou com o ClubePinheiros, da capital, emprcstando 
vários objetos para a EXPOSIÇÁO que aquela entidade social realizou, em 
julho de 1994, sobre a Revolução. Os ob.jetos foram muito admirados pelos 
numerosos visitantes. 

Foram executados os seguintes benefícios para a sede social: 
- compra de aparelhagem de som para o salão nobre (1" andar): 
- compra de estabilizadores para micros; 
- dedetização; 
- colocação de carpetes no salão nobre (1" andar); 
- serviços de encanamento e eletricidade; 
- recarga dc extintores; 
- pintura dos andares: 
- colocaçáo de uma porta de ferro, na janela do 8" andar; 
-continuação dasprovidências reclamadas paraobtenção do laudo técnico 

de segurança, com aprovação pelo Corpo de Bombeiros da aparelhagem e 
equipamentos de combate a incêndios. 
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- compra de aparelho de Fax; 
- confecção de quinhentas medaihas para compor o Colar do Centenário; 
-confecção de artísticos diplomas aos agraciados com comendas, trabaiho 

de exímio calígrafo. 

No dia 20 de abriV94, o Instituto foi comunicado pelo vice-presidente da 
Sociedade Geográfica Brasileira, prof. Nilo Magalhães Ribeiro que tendo aquela 
entidade decidido o encerramento de atividades, era este Instituto, conforme o 
artigo 46, do Estatuto da Geográfica a entidade indicada para receber o acervo 
da mesma. O patrimônio consta, principalmente da metade do 13" andar do 
prédio sito á Rua 24 de maio, no 104, nesta Capital. Durante os meses seguintes, 
em atenção aos respectivos dispositivos estatutários, foram realizadas três 
Assembléias na Geográfica e uma, de aceitação, no Instituto. No encerramento 
do exercício, prosseguia o levantamento, a cargo de escritório de despachante, 
da documentação necessária para a lavratura da escritura de aceitação do acervo 
citado. 

AGRADECIMENTOS 

Ao final do Relat6riol94, cumpre-nos expressar os melhores 
agradecimentos á todos que contribuíram, de alguma forma, para o sucesso das 
comemorações do Centenário, de modo especial os dedicados sócios e 
funcionários, aos quais, a Diretoria manifestou sua gratidão pela forma, leal e 
prestativa, que se houvera111 durante a intensa programação do ano de 1994. 
Acreditamos que os eventos programados e realizados foram dignos das nobres 
tradisões da Casa de "Cesário Motta Jr.". 

São Paulo, 18 de Janeiro de 1995 

ROBERTO MACHADO CARVALHO HERNÂNI DONATO 
1" Secretário Presidente 
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Discurso do Presidente Hemâni Donato 

Senhoras e Senhores: 

Não se trata de figura de oratória mas de uma verdade: do alto desta 
tribuna, um século nos contempla. Os cem anos do Instituto. Século iniciado a 
primeiro de novembro de 1894. 

Aqueles dias, os da fundação, foram instantes em que São Paulo, cidade 
e Estado, literalmente, bracejavam em espasmos de orgulho e de susto em meio 
ao caudal de progresso e de problemas que os envolvia. Ah! senhoras e senhores, 
que anos os do final do século dezenove, para São Paulo! Tudo se mostrava de 
cara nova, irrigada por sangue novo, impelido por vontade assustadoramente 
nova que adotara por metro e bordão o adverbio - mais alto, mais amplo, mais 
ousado, mais longe, mais rico, mais esperançoso, mais difícil, mais dramático, 
mais violento. 

E porque São Paulo já fosse cadinho onde se mesclavam etiuas, idiomas, 
crenças, ideais, um paulistano originário da França, Estevão Leão Bourroul, 
outro paulistano procedente do Ceará, Domingos Jaguaribe, um terceiro 
paulistano vindo de Capivari, no interior do Estado, Antonio de Toledo Piza, 
entenderam que a tanto progresso material deveria corresponder atividade 
cultural que não deixasse o passado esvair-se naquela convulsão material. Havia 
que preservar o ontem para dar raízes ao amanhá. Lançaram a sua proclamação. 
No dia histórico, outros 157 paulistanos, muitos deles aportados de vários 
Estados e Países. disseram sim ao projeto e o Instituto foi criado. E em excelente 
local: uma das salas da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. 

Esta inanhá, enquanto os jornais noticiavam ser São Paulo a terceira 
cidade mundial em população, agasalhando representantes de mais de cem 
nacionalidades, a mais rica e a mais cheia de pobreza, a mais tanto para o bem 
quanto para o mal, fomos, os diretores de hoje, ao Cemitério da Consolação 
dizer "muito obrigado" aos fundadores e ao primeiro presidente. 



REVISTA DO N S T L I T O  HISTÓRICO E C;EOG~(~~FICO DE S PAULO 27 

Junto de cada túmulo, dc Jaguarihc, de Toledo Piza, de Cesálio Mota. 
reverentemente, emocionadamcnk, agradecemos e prestamos contas do legado 
que nos deixaram: inantcr o Instituto. Dissemos aos três e eles terão repetido 
aos demais idealizadores e condutores, que neste primeiro de novembro de 
1994, o Instituto, contando 370 scícios, reside ein casa que é sua, acoihe, todas 
as semanas, associados c público iiiteressado, abre permanentemente aos 
pesquisadores e aos estudantes a sua biblioteca de 23 mil volumes; os tesouros 
da sua hemcroteca, as preciosidades do seu museu, publica a revista que 
nicncionarain no Estatuto. Tercinos cuniprido a nossa parte? 

Senhoras e Seiihores: da necrópole da Consolação, - o passado - subimos 
ao Terraço Itália para o alnioço de conirateniização. Ou seja, para o hoje, o 
prcscntc. Ao redor do prédio - acrópole culminante da paulistania - até onde a 
ii1~aginac;ão deve substituir a visão, estendia-se a atualidade. o novembro 1994. 
Aos nossos pés, ao longo do Anhangahaú c do Tamanduateí sepultados pelo 
asfalto; pcríinctro da cidade 1894. Como São Paulo, sendo a mesma, é outra. 
Na linha do horizonte. o futuro, o anúncio d« próximo milênio. 

Vem aí o alio dois mil e u i i~  abrindo século em que usaremos linguagem 
cultural até hoje insuspeitada, cm que nos posicionarcmos de modo novo ante 
velhos fenhmenos e antigas rotinas. em que a scnsação de estudar História e de 
praticar a Geogatia será tão difcrcnte que ainda não o podemos definir eis que 
é. sabidanienie, a rapidcz da comuiiica~ão c do deslocamento que condicionam 
o coniportainento e o trabalho do homem. E Deus sabe a que velocidade, ação 
c pensamelito hão de fluir no terceiro milênio! 

Esse mundo novo, e conipromisso que vem do passado, apresentam-se a 
nossa porta. Durante 1994, ano do Centenário, atendendo à convocação 
iinpositiva, do tempo que escorre e ticl ao espírito dos que idearam o Instituto 
e dos que o conduziraiii por dez dccêtuos, o Instituto começou a preparar-se 
para a sua inissão no futuro. 

Mantcve, na plenitude do possível. os instrumentos de sempre, quais 
sejam as sessões culturais, o convívio das reuniões do CEHIS franqueado aos 
visitantes; a biblioteca, a hemerotcca. o museu, a revista, o boletim incnsal. 
Cuidou de conservar c dc ampliar o patrimônio. Mas também c principalmente 
abriu portas c janelas e saiu para o niuiido. Pela primeira vez em cem anos, 
fomos, em caravanas iguais a romarias cívicas, às cidades históricas do Estado, 
algumas delas por mais dc uiiia vez; lios integramos no esforço para recuperar 
o Caminho do Mar; para revigorar esse esplendido e abandonado centro velho 
da nossa cidade; reabilitar o inonumento ao mártir de 32, Paulo Virgínio, em 
Cunha; reavaliar o núiiiero dos sacrificados a 23 de niaio de 1932: Realizamos 
cursos e demos conferências em outros locais que náo este auditório; pedimos 
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á Roma a beatificação do padre Bento e à Áustria uma sala-museu para a nossa 
imperatriz Leopoldina, no Schoembmm, o palicio vienense do seu nascimento; 
pedimos reconsiderações de julgamentos que a boa razão vem reclamando, à 
exemplo daquele de Washington Luis e o seu verdadeiro entendimento da questão 
social; convocamos reuniões culturais fora desta sede, falando à público que 
até aqui não costuma vir; criamos o Arquivo Sonoro para recolher depoimentos 
especiais, dando início à vinda para o nosso acervo dos documentos eletdnicos 
enriquecidos pela voz, a emoção, o calor participativo do depoente; concluimos 
a informatização da secretaria e continuamos a da biblioteca; em dezenas de 
reuniões do Centro de Estudos - Cehis - ergueram-se quase duzentas vozes, 
algumas das quais não haviam podido fazer-se ouvir alhures, suscitando 
polemica sadia sobre ângulos inéditos de temas dados por acabadamente 
definidos e ousando reestudos de figuras e de eventos - a exemplo dos casos do 
Aleijadinho e de Tiradentes; semeando a inquietude salutar que robustece e faz 
avançar o cultivo da História. Ninguém que nos tenha solicitado tribuna ou que 
fez por merecer esta nossa, deixou de ter essa oportunidade, ningukm teve a 
sua contribuição criticada sem a possibilidade de poder defende-la. 

Senhoras e Senhores: depois do Cemitério da Consolação que é o passado, 
do Terraço Itália, que é o presente, esta sala, estas presenças, este calor 
estimulante, estes sorrisos encorajadores - ou seja, o passado, o presente o 
futuro. Com essa união de horizontes, essa compreensão e esse estimulo que 
recebemos como julgamento do que foi feito, enfrentaremos o que está por ser 
feito. 

E o faremos, gratos a esse voto e a esse augúrio favorável dos que vieram, 
dos que não puderam vir e o disseram em mensagens participativas, por carta, 
telefone, fax, telegrama; das autoridades, da Caixa Economica Federal que nos 
privilegiou com esse bilhete de loteria homenageatório; da Empresa dos Correios 
e Telegrafas que nos consagrou com a emissão de selo especial; do coral da 
Polícia Militar presente em algumas das nossas festividades cívicas; do nosso 
funcionalismo, tão dedicado à casa quanto o mais abnegado dos diretores; com 
o apoio de tantos e tão valiosos amigos, bem podemos, dizia, encarar o século 
que se apresenta - o vinte e um do calendário e o segundo desta nossa casa. 

Confio em que nos seja permitido encará-lo, dizendo: - Venha a n6s o 
futuro! Ele verá a perpetuação e a vitória do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo. 



NOME DO PROFESSOR ERNESTO DE SOUZA CAMPOS 
AO EDIFÍCIO-SEDE 

Lia Souza Campos da Siqueira Ferreira 

Com profunda emoção represento minha família nesta cerimunia de 
comemoração do Centenário do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

A homenagem prestada a meu pai Emesto de Souza Campos dando o 
seu nome ao edifício que planejou e cuja construção levou avante, é uma prova 
de justo reconhecimento. 

Do início ao término das obras esteve ele presente, atento ao trabalho 
necessário e às condições exigidas. Segundo informação posterior do Professor 
Ernesto Leme fora responsavel pela obtenção da verba, pelo projeto e por sua 
execução. 

Durante essa 6poca estive aqui várias vezes, vendo-o a subir e descer 
escadas, interessado no aperfeiçoamento de inteiriços e detalhes. E o fazia com 
entusiaimo e preseverança. Era de seu interesse dar a São Paulo uma sede 
própria para resguardar o nosso pairimônio histórico. 

Finda a estrutura do prédio empenhou-se no revestimento interior. O 
mobiliário antigo foi restaurado com acréscimo de novas m a s .  A biblioteca 
recebeu estantes de aço e para o seu acervo, 2.500 volumes. O Livro do Mérito 
foi instituido. E como complemento do ambiente, a decoração singela e sugestiva. 

O edifício iniciado em 1952 e inaugurado em 1954 em sessão solene com 
a presença de personalidades do movimento cultural e da sociedade paulistana 
apresentava-se, aos olhos do então presidente Ernesto de Souza Campos, como 
um estandarte de esperança pela preservação da mem6ria e continuidade da 
história pátria. 

Comemora-se o IV Centenário da cidade, o Instituto Histórico e 
Geográfico abria suas portas para o 1" Congresso de História inaugurando a 
biblioteca e o auditório com o lançamento do livro "São Paulo em Quatro 
Séculos"@.S.C.) e a outorga da medalha Imperatriz Leopoldina, pois o solo 
paulista onde se firmara a Independência do Brasil ia receber seus restos mortais. 

A extrema sensibilidade de Ernesto de Souza Campos deve-se a inspiração 
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e transladação d«s despojos da Imperatriz, vindos do Convento de Sto Antônio 
do Rio dc Janeiro para o Panteão sob o Monumento do Ipiranga em São Paulo. 
Resultado de entendinientos que tivera com os frades capuchinhos, o govcri~o 
de Sâo Paulo, e D. Pedro de Orleans e Bragança cm Pctrtrípolis que lhe cedera 
vestes e pettences da época do Império para exposição nas salas do Instituto. 

Os despojos vieram em trem especial acompanhados pela família imperial. 
A cerimônia de descida ao Panteáo, na prensença de membros do governo c da 
sociedade paulista, acrescentava mais um capítulo a história da cidade. 

Contudo não foi possível ao responsável, por tão cmErito acontecimento, 
estar presente arecepçáo. Acometido de enfermidade repentina, delegou à família 
a sua representação. 

Ao promissor início de atividades seguiriam cursos de história, palestras, 
conferências, variadas exposiçóes c a publicação da revista da Instituto. 

Ernesto de Souza Campos entrou para o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo em 1942 escolhendo como patrono seu pai, Dr. Antonio de Souza 
Campos. Foi presidente durante quatro triênios intercalados entre 195 1 e 1969. 
Sua dedicação ao trabalho manifestava-se nas inúmeras realizaçiies e na 
publicação de temas universitários, históricos! cientíl~cos e literários. 

Tinha um compromisso de amor com tudo o que relizava. Devotado ao 
ensino, dizia: "Só há um problema fundanicntal: E u da cduçaçáo. Todos (1s 

outros dele derivam". 
Assim empenhou-se de corpo e alma na centralizac;ão de um "campus" 

universitário, finalmente implantado em São Paulo eiu 1934 durante o governo 
Armando Salcs dc Oliveira. Responsável pela escolha do local daria seqüência 
ao empreendimento a princípio como diretor do Escritório de Obras e depois 
como Presidente do Planejamento e Construção da Cidade Universitihia. 

De seu amor pela cidade de São Paulo que escolhera para viver, Ernesto 
de Souza Campos Já deixara marcas no plaiiejamento do Centro Médico no 
Araçá constituído de: Faculdade de Medicina, Edifícios de Laboratórios e 
Hospital das Clínicas. 

Cabe-lhe ainda o mérito de ter aqui fundado a primeira Escola de 
Jornalismo "Casper Líbero". quando Ministro da Educação e Saúde do governo 
Eurico Gaspar Dutra. 

Uin homcul E uiil homem quando se deixa levar pelo coração ... pelo 
amor à Pátria, à família, ao próximo e ao trabalho. 

Como tal Emesto de Souza Campos se realizou. Arquitetou planos com 
resultados positivos. Formado em engenharia e medicina, exerceu com 
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entusiasmo as duas profissões. Se ergueu pilotis e telhados, empenhou-se na 
conquista do mestrado e da ciência. Pelos caminhos que trilhou foi deixando 
rastros de uma existência produtiva de nlúltiplas faces. 

É dele agora ... o abraço da Eternidade. 
E da sua família, o agradecimento por esta merecida homenagem h sua 

memória. 

(Discurso proferido em I"  de novembro de 1994) 



DAQUELE 32 CONSTITUCIONALISTA 

Silveira Peixoto 

Nesta Paulicéia de nosso muito bem querer, os homens da Revolução de 
30 foram recebidos em verdadeira apoteose - na tarde de 29 de outubro. Começou 
já no desembarque, naEstaçáo da Sorocabana, o povaréu a tomá-lapor inteiro, 
as plataformas pejadas de gente - todos num delírio de entusiasmo, quando 
chegou o trem que os conduzia. 

Era tamanho esse entusiasmo, assinala meu querido e saudoso Aureliano 
Leite, em suas "Páginas de uma longa vida", que se chegou a temer viesse 
Getúlio a ser "vítima dos agrados da multidão" - e Aureliano, então com funções 
de delegado de Polícia, teve o encargo de zelar pela segurança do ditador. Sempre 
nas palavras de Aureliano, "pequenino, de pernas curtas, gordinho, apelidado 
familiarmente de "petiço", chegou a voltar para o carro, paido e trémulo". 

Surgiu, então, a idéia logo posta em prática: "Dois vigorosos guardas 
civis suspenderam ao ar o pequeno fardo humano e abriram caminho até o 
automóvel aberto, 2 porta da estação da Sorocabana, por entre a multidão 
desvairada". Com a lotação triplicada, parando amiúde, lá se foi o carro fumo 
ao Centro, daí para o Palácio dos Campos Elíseos, sempre sob aclamação do 
povo. 

Getúlio falou então 2 massa popular que enchia os jardins do Palácio. 
Disse, inclusive, que os direitos adquiridos nada significavam. E ai dos 
responsáveis por desmandos praticados - "irão pagar com liberdade e bens" ... 

Contou-lhes Aureliano que o velho Palácio tinha sido antes o solar de 
Elias Chaves. Ficaram admirados de que aquela casa, com o seu esplendor, 
houvesse pertencido a um paiticular. Então, um "coronel mocetão", que já vinha 
fazendo distinguir, entrou na conversa: 

- Muito rico, muito bonito, mas precisamos transformar tudo isso, todos 
esses palácios paulistas, em quartéis ... 

Era o coronel João Alberto ... Com essas palavras, deu-nos amostra do 
que nos esperava - a n6s paulistas. 
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Dias antes, a 25, já havia o Partido Democrático tratado da constituição 
do secretariado estadual, integrado por alguns de nossos notáveis: José Maria 
Whitaker (logo substituido por Erasmo Assunção), Plínio Bmeto, Jose Carlos 
de Macedo Soares, Hemique de Sousa Queiróz, Francisco Monlevade, J.J. 
Cardoso de Me10 Neto, Vicente Ráo. 

Sob a presidência, primeiro, de José Maria Whitaker, este, logo a seguir, 
passou-a a Plínio Barreto. Iniciou-se em tomo do general Hastinfilo de Moura, 
até ai comandante da 2" Região Militar (ou seja, então das guarnições federais 
em São Paulo) e, nessa qualidade, respondendo pelo Executivo Estadual. Com 
a chegada dos líderes revolucionários, assumiu a chefia do nosso Governo o 
coronel João Alberto. 

Deveria o govemo paulista ter sido entregue ao Prof. Francisco Morato e 
houve, a respeito, determinação da Junta Revolucionária do Rio de Janeiro - a 
dos generais Tasso Fragoso e Mena Barreto e aimirante Isaías de Noronha - 
que depôs WashingtonLuiz, assumiu o govemo e o  entregou aosrevolucionários. 
A posse do Prof. Morato deveria dar-se na sede da I1 Região ... Todavia, ainda 
do Paraná, Getúlio mandou pedir ao Prof. Morato que aguardasse sua chegada 
a São Paulo. 

Assim, em vez de Morato, tivemos no Executivo de São Paulo o coronel 
João Albetto. Também não demoraram os atritos entre o coronel e o Secretariado 
- e, quarenta dias após, aconteceu a renúncia coletiva dos paulistas que a este 
constituiam. 

Deixe-me relembrar episódio bem daqueles dias. 
Visando a demonstrar prestígio, o coronel João Alberto e o general Miguel 

Costa, dirigentes aqui da Legião Revolucionária, convidaram a vir a São Paulo 
o ministro Osvaldo Aranha, também o então chamado vice-rei do Norte, Juarez 
Távora. 

Com os dois líderes e companheiros na escadaria da Catedral, ainda em 
construção, fizeram que tivesse início o desfile de "milhares" ... Dispuseram os 
manifestantes em gmpos, à frente faixas de morim com designação de distrito 
ou município representado. 

Esses grupos saiam da praça da Sé, iam a uma via paralela, aí pegavam 
outra faixa e voltavam a desfilar. Mais: a dado instante, foi anunciado: "Agora 
vai desfilar a representação das damas paulistas" ... 
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Nas palavras de Aureliano, quando estas passavam, um guarda civil 
graduado assinalou-lhe: 

- Também isso é demais. seo doutor! ... Algumas dessas "damas" ... são 
conhecidas mulheres de "rendez-vous" ... 

Pois, cavalheirescamente, Osvaldo Aranha e Juare~ desceram da escadxia 
da Catedral - para beijar as mãos das ... "damas paulistas" 

Sim, tapeavam-se entre eles, uns aos outros. 
Nem é de admirar que assim o fizessem. 
Já tinha entrado em vigor a "política do despistamento" - instituição do 

ditador, para de algum modo justificar as cartas em que anteriormente protestara 
solidariedade a Washington Luiz, protestos nos quais infelizmente Washington 
acreditou, não obstante as muitas advertências que lhe fizeram ... 

Por essas e outras, já tínhamos em marcha a conjura - a princípio cercado 
de sigilo, um grupo aqui, outro acolá, os homens do PRP no Lider Clubc, no 
Prédio Martinelli, os do Partido Democrático principalmente na redação do "O 
Estado de São Paulo". 

Prosseguia a falta de tato e de trato dos vencedores, os abusos a que se 
entregavam, a ânsia deste e daquele pelo poder, mais ainda pelas vantagens do 
poder - São Paulo feito butim de guerra dos senhores daqueles para nós, 
paulistas, bem tnstes dias. 

Objetos de arte e baixelas do Palácio dos Campos Elíseos desapareciam 
dou tomavam mmo de apartamentos dos invasores, quadros da Pinacoteca do 
Estado seguiam pelos mesmos caminhos. 

Houve o caso do batalhão gaúcho que acantonou no Parque da Indústria 
Animal - hoje Parque Fernando Costa, na Água Branca - e carneou e 
churrasqueou reprodutores e matrizes de raças que ali encontraram. 

O fio de água da nossa revolta crescia - e tivemos o 28 de abril de 31, 
oficiais da Força Pública e vários civis promovendo a nossa Abrilada. Foi o 
primeiro passo armado, nos rumos do 23 de Maio e do 9 de Julho. 

Não teve as proporçóes que queríamos. Não as teve porque, a última 
hora, o chefe da conspiração, o Comandante Geral da Força Pública, Coronel 
Joviniano Brandáo, preferiu a defecçáo, precisamente "no momento em que 
devia comandar a ação" - com certeza para alegar depois, numa entrevista à 
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Platéia", jornal paulista da época, que, "no início do intempestivo movimento, 
se encontrava completamente alheio a ele". 

* * * 

Naqueles dias, tivemos a informação de que, numa conversa com Marrey 
Junior, Osvaldo Aranha a ele mostrou, em papel timbrado do Palácio Piratini - 
sede do governo do Rio Grande do Sul, interventor então Flores da Cunha - 
uma relaçâo de paulistas comprometidos com a conjura. E Flores tinha 
compromissos conosco ... 

- Veja - &sse Osvaldo. Sei de tudo. Até seu nome está aqui. 
Logo a seguir, era Alfredo Egídio de Souza Aranha, diretor de "A Razão", 

quem a isso confumava. Primo de Osvaldo, ajuntou que este acrescentara: 
- Podíamos, duma cajadada, impedir a Revolução, prendendo todos os 

cabeças ... 
- E por que não o fazem? 
- Porque somos máus. Queremos tripudiar, esmagar o movimento por 

todo o sempre. 

É de não esquecer que contamos com grandes gaúchos ao nosso lado. 
Borges de Medeiros, Raul Pilla, Batista Luzardo, Lindolfo Collor, João Neves 
da Fontoura, Marcial Terra, outros, foram bons amigos de São Paulo. 

Mas eles acrediwam em Fiores da Cunha, depositaram confiança plena 
em suas palavras ... Mesmo assim, ainda tentaram levantes - infelizmente 
malogrados. E Borges e outros foram presos. 

Quanto à carta de Flores afirmando seu apoio a São Paulo - junto com 
outros documentos e cédulas dos bonus, dinheiro emitido pela Revolução, essa 
carta teria sido queimada nos atabalhoamentos dos Úitimos dias da nossa Jornada, 
numa fogueira nos fundos do Palácio dos Campos Elfseos. 

Sobre a traição de Flores - há quem a atribua a um entendimento, pelo 
qual a ditadura pagou dívidas de jogo dele e perdoou uns tantos dkbitos do 
Tesouro Gaúcho para com o Tesouro Nacional - transações com o nosso 
dinheiro, dinheiro do povo, inclusive dinheiro de impostos contra São Paulo 
para os cofres federais. 

Entenderam-se as lideranças do Partido Democrático e do PRP, nisso 
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tendo papel de relevo Júlio de Mesquita Filho e, a 16 de fevereiro de 32, tivemos 
o manifesto em que ambos anunciaram estar "feita aunião sagrada dos paulistas, 
em torno dos dois problemas que envolvem todas as nossas esperanças e 
destinos: a pronta reconstitucionalização do País e a restituição a São Paulo da 
autonomia de que há dezesseis meses se acha esbuihado". 

Chegemos a 9 de Julho - e, lamentavelmente, a nossa Revoluçáo 
Constitucionalista depressa iniciou o caminho da derrota (derrota no campo 
das armas, não e nunca no campo dos nossos ideais, que esses prosseguem 
vivos como sempre). Aconteceu na madmgada do dia 10. Noite alta, cerca de 3 
da manhã, pelo seletivo da Estrada de Ferro Sorocaba - a época o melhor meio 
de comunicação com Mato Grosso do Sul - tivemos a conferência de Euclides 
de Figueiredo e Palimércio de Rezende aqui em São Paulo e Bertoldo Klinger 
em Campo Grande. 

Euclides fez um resumo dos acontecimentos. Já tinhamos, conosco, todas 
as unidades do Exército sediadas em nosso Estado, também as da Força Pública. 
Nossos moços até pegavam lugar nas filas dos postos de alistamento; estava em 
andamento a mobilizaçáo de 5.000 automóveis, para a coluna em marcha sobre 
o Rio de Janeiro, então a Capital Federal. Trens da Paulista de Estrada de Ferro 
desciam para São Paulo, mesmo porque adequados à bitola da Central do Brasil.. . 

Veio a resposta decepcionante e que a todos deixou num aturdimento: 
"Aguardem minha chegada a São Paulo, para traçarmos juntos nossos planos 
estratégicos ..." Palimércio, àquela altura considerado um dos maiores 
estrategjstas do Exército Brasileiro, não se conteve: "General, Vossa Excelência 
sabe, melhor do que eu, que estratégia 6 para guerra. Revolução é do mais 
ousado! ..." As palavras de Klinger não se fizeram esperar: "De qualquer modo, 
aguardem minha chegada ..." Euclides distanciou-se algum tanto e ouvi o seu 
repente: "Assim estamos perdidos!" 

Não houve a timidez a que se refere a "História do Exército Brasileiro" 
como uma das possíveis causas do malogro de nosso 32; teria havido, isto sim, 
vaidade - vaidade de um general, seus galões prevalecendo sobre os de coronéis ... 

Dois meses depois, em fins de dezembro, no Rio, ouvi de Góis Monteiro 
(tínhamos um bom relacionamento dequando era ele o comandante da11 Região 
Militar, aqui em Sáo Paulo), ouvi de Góis que na noite de 10 para 11 de julho, 
aconteceu reunião dos estados maiores do Exército e da Marinha (ainda não 
havia a Aeronáutica) a fim de examinar a situação. Concluiram que São Paulo 
tinha 25.000 homens de tropas regulares (Exército e Força Pública), opinião 
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pública favorável e, pois, voluntariado à vontade; além de opinião pública 
francamente contrária, a ditadura dispunha no Rio de só 11.000 homens de 
forças regulares ... Estavam planejando a defesa do Rio, quando chegou a noticia 
de que havíamos dinamitado uma ponte nas divisas de São Paulo e Rio - assim 
a certeza de que íamos cair na defesa, dando oportunidade para a mobilização 
de todo o Brasil contra São Paulo. 

Nessa mobilização contra nós, pesou sobremaneira a intriga da ditadura 
de que nossa Revolução era separatista - só intriga, a que se acrescentou que os 
italianos de São Paulo visavam a implantar aqui uma colonia da Itália. Mentira, 
sim - que, bem verdade, queríamos, como queremos, era e é um Brasil no 
Estado de Direito. 

Não e nunca aqui medraram prurigens de separatismo. Foram nossos 
avoengos, aqueles façanhudos bandeirantes, que deram um ponta-pé no 
Meridiano de Tordesilhas - e fizeram maior este nosso Brasil. Somos nós, os 
paulistas de hoje, com a cooperação de irmãos brasileiros, filhos de outros 
Estados, também com filhos de outras Pátrias, que vieram aqui colaborar conosco 
- somos nós que, dia a dia. de sol a sol, mesmo noite a dentro, empenhadamente 
trabalhamos pelo Brasil Grande com que todos sonhamos. 

Frise-se ainda que, de todos os Estados, São Paulo é o único que, em sua 
Bandeira, tem o mapa do Brasil. Mais: em nosso Brasão de Armas - Brasão 
adotado pelo Decreto Constitucionalista no 5.656, de 29 de agosto de 1932, 
promulgado por Pedro de Toledo ao fragor das batalhas - nesse Brasão de 
Armas de São Paulo fulge o lema de todos nós: "Pro Brasilia Fiant Eximia", ou, 
em três palavras, "Tudo Pelo Brasil". 

Mas, a torpe intriga da ditadura prosperou - e contribuiu em muito atirar 
contra nós os irmãos de outros Estados ... 

Neste 94. tivemos o 62" aniversário daquele 2 de outubro de 1932 - o 
último dos nossos Dias Constitucionalistas. 

Lembro-me bem. Mal refeito de uma noite de insonia, acabava de chegar 
à redasão do "Diário Nacional", onde trabalhava, quando o telefone soou. Uma 
voz excitada me disse: 

- Venha imediatamente aos Campos Elíseos. É de toda urgência. Estão se 
desenrolando acontecimentos da maior gravidade. 

Perguntei quem estava falando, reclamei pormenores. Fui interrompido: 
- Náo é possível dizer por telefone. Venha depressa! 
No portão do velhc palacio, o tenente Pimentel, então comissionado no 



38 REVISTA DO INSTTUTO HIST~RICO E G E O G ~ F I C O  DE S. P A U U  

posto de capitão, era todo revolta: 
- Dêm-me ordem e resistirei. Resistirei sozinho ... 
- Mas, que é que há, Pimentel? 
- Você não sabe? O governador foi deposto ! .. . 
Transpus, quase correndo, as alamedas do Palácio, entrei 

precipitadamente ... Por bem pouco, não dei um encontrão em Lino Moreira, 
genro de Pedro de Toledo. Lino coníiumou-me: 

- O embaixador foi deposto, sim. 
Narrou-me, em síntese, os acontecimentos ... 

Cerca de 15,30, chegaram aos Campos Elíseos o tenente-coronel Eduardo 
Lejeune, o major Mário Rangel, o capitão João Francisco da Cmz. Disseram 
que desejavam falar "com o "senhor" Pedro de Toledo" - já então, para eles, 
simplesmente, "o senhor" ... 

Recebidos pelo governador, que se encontrava com o secretário da Justiça, 
Waldemar Ferreira, no salão de despachos - comunicaram-lhe que o coronel 
Herculano de Carvalho e Silva, comandante geral da Força Pública, tinha sido 
nomeado governador militar de São Paulo, pelo general Góis Monteiro - e o 
coronel Herculano os incumbira de depor o Governo Constitucionalista. 
Intimaram-no, ainda, a considerar-se preso sob palavra e As ordens do governo 
federal. 

Serenamente, com a serenidade enérgica que não o abandonava, 
redarguiu, firme, o chefe do Governo Constitucionalista: 

- Já o previa. Podem retirar-se. 

No "hall", avultou a meus olhos a figura veneranda de Pedro de Toledo. 
O semblante abatido, não escondia o sofrimento que lhe ia em todo o ser. 
Estava tristonho - porém altivo. Ia e vinha ... Viu-me, cumprimentou-me 
amavelmente. Não teve uma queixa, não disse uma imprecaçáo. 

Parou. Com seus olhos bons, olhou firme nos meus. Falou: 
- São Paulo não foi derrotado. Fomos traídos. Fomos vencidos no campo 

das armas! Os ideais que nos levaram à luta, esses, porém, tenha certeza, serão 
vitoriosos. 
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Os secretários de Estado, outros auxiliares do Governo Constitucionalista, 
deixaram o salão de despachos, onde acabavam de redigir um manifesto "Ao 
Povo de São Paulo", dizendo sobre os acontecimentos que tinham culminado 
na deposiçáo. 

Políticos. militares, figuras de destaque em nossa Jornada Por um Brasil 
no Estado de Direito, já tomavam os vários salões do Palácio. Fervilhavam 
comentários. Havia indignação; havia repulsa. Pedro de Toledo mantinha-se 
sereno - numa sobranceira serenidade. 

Eram 17.30. Acompanhado pelos auxiliares imediatos, pessoas de sua 
famlia, amigos mais íntimos, nosso Governador desceu do pavimento superior, 
onde se preparava a fim de deixar os Campos Elíseos. 

Chegou à sala dos telefones, à esquerda de quem entrava pela porta ao 
lado direito do Palácio. Pediu a um continuo que providenciasse um carro ... 

- Um automóvel de praça. Já não sou governador ... 
Iniciaram-se as despedidas. Pedro de Toledo abraçou um a um todos os 

que ali se achavam. Havia olhos vermelhos. O Governador encaminhou-se 
para a saída. 

Seguiram-no os secrelários de Estado, auxiliares imediatos, familiares, 
jornalistas, servidores. 

Entrou no automóvel que o esperava - carro oficial que o mordomo 
Lima fez questão de trazer-lhe - em companhia de Jorge Olinto, seu genro, 
também Francisco Malta Cardoso. Num gesto amigo, aitrou um adeus aos que 
ficavam ... 

Noutros carros, também foram todos, um a um - m o  às residências, 
para, depois, sofrerem as sordícias dos presídios da ditadura, a seguir o exílio ... 

Foi no 3 de outubro que. manhãzinha, deixamos São Paulo, rumo a 
Cruzeiro. Eramos quatro: Plínio Salgado, eu, mais dois, incluindo o dono do 
carro. 

Plínio, a mim me disse, iria tentar reverter a situação e, para isso, levava 
um cheque - em branco nas linhas destinadas à importância.. . Não vi esse cheque, 
mas fiquei logo sabendo que tinha a assinatura do representante em São Paulo 
de grandes banqueiros estrangeiros. 

Em Mogí das Cruzes, demos com tropas avançadas de comando de Daltro 



40 REVISTA DO INST~TUTO HIST~RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

Filho - e fomos levados à sua presença. Tratou-nos muito bem, conforme, 
aliás, era de seu feitio. Disse-lhe Plínio de nossa condição de jornalistas, ajuntou 
que pretendíamos fazer uma entrevista com Góis Monteiro. 

Com o salvo-conduto de Daltro, chegamos a Cmzeiro, ali ao Quartel 
General de Góis. Recebeu-nos - Góis e Plínio passaram para outra sala. Não 
demoraram - e fomos almoçar num restaurante próximo. Plínio disse que Góis 
quis uma hora para examinar a situação ... 

Não se tinha passado uma hora - e fomos chamados. Houve a conversa 
de Góis e Plínio. Voltou este com um salvo-conduto de Góis - e a recomendação 
para retomarmos a São Paulo. O cheque tinha sido inutilizado ... Destinava-se a 
"despesas" - para os canhões se voltarem contra o Rio de Janeiro. 

Bem verdade, só e só verdade, São Paulo não foi derrotado - como disse 
Pedro de Toledo naquele 2 de outubro. proclamou-o também a "História do 
Exército Brasileiro". Tivemos, em nosso 32, "o nosso maior movimento armado" 
- e "não só no canipo niateM", sim, e principalmente, "no campo da elevação 
moral e espiritual", no campo altissimo dos ideais que nos levaram às Trincheiras 
da Lei. 



A FACULDADE DE DIREITO DO LARGO DE SÁO 
FRANCISCO: INFLUÊNCIA POL~TICA E 

LITERÁRIA NO SÉCULO XIX 

Célio Debes 

O panorama cultural da cidade de São Paulo, nos últimos anos do regime 
colonial, era, na verdade, constrangedor. 

O núcleo populacional, cifrado em cerca de 10.000 habitantes, dos quais, 
cerca de cincoenta por cento era constitui'da por escravos, assinalava, ainda, 
escasso número de homens aptos, predominando o elemento feminino, além 
de indivíduos idosos e de religiosos. 

Assevera um estudioso de nosso passado intelectual (Plínio Barreto, A 
Cultura Jurídica no Brasil 1822-1922, p. 5) que, nas vésperas da 
Independência, preponderava, entre nós, "o analfabetismo integral da massa", 
que vivia quase sem escolas, totalmente sem imprensa, falta de agremiaçóes 
que difundissem conhecimentos. 

Essa indigência intelectual - de que escapavam uns poucos abastados, 
que iam à metrúpole ou à Europa, aurir cultura e ilustração, bem como "a 
mocidade das classes superior e mediana" que frequentava as aulas públicas de  
latim, retórica e filosofia (Francisco de Assis Vieira Bueno, A Cidade de São 
Paulo. Biblioteca da Academia Paulista de Letras, v. 2, p. 39) - sensibilizou 
algumas figuras esclarecidas. 

Ainda antes da emancipação política do País, o Bispo D. Frei Manuel da 
Ressurreição, que administrou a Diocese Paulopolitana de 1774 a 1789, colocou 
sua livrxia, composta de 2.000 volumes, à disposição do clero e de estudiosos. 
Para tanto, pleiteou a chancela do, à época, todo poderoso dirigente do Reino, 
o Marquês de Pombal. Assinalava o prelado, na missiva que lhe dirigiu - como 
que a se justificar por eventuais violações das rígidas normas restritivas da 
liberdade de pensamento, pela demora do recebimento, na Capitania, das "leis 
e dos editais da Real Mesa Censória" - que não pudera escoimar, do acervo, as 
obras reputadas más (Myriam Ellis, "Documentos sobre a Fiimeira Biblioteca 
Pública Oficial de São Paulo", in Revista de História, 30:387-447) ... 
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Já na fase de autonomia política, constituindo São Paulo, uma das 
Províncias do Império, seu primeiro Presidente, Lucas António Monteiro de 
Barros, mais tarde Barão e Visconde Congonhas do Campo, criou a pioneira 
Biblioteca Pública em terras paulistas. 

Isto se deu em 1825 e decorreu do falecimento do Bispo D. Mateus de 
Ahreu Pereira, ocomdo no ano anterior. Como de praxe, ainda que contestável, 
o Cabido Metropolitano, verificado o óbito dos prelados, punha seus bens em 
praça. O mesmo se deu no tocante ao patrimônio pessoal de D. Mateus. Como 
havia um débito deste para com o Erário provincial, Lucas antónio, no acerto 
de contas, resolveu adquirir os livros pertencentes ao espólio, dando origem à 
Biblioteca, que imtalou no Convento de São Francisco, livros esses que se 
somaram aos que esta instituição monástica possuia. 

Independente, o Brasil adotara, no regime monárquico, o sistema 
centralizado de governo. à Vista disso, a criação daquele órgão carecia do 
beneplácito do Imperador. Na justificativa de sua iniciativa, o dirigente provincial 
enfatizava tratar-se de medida destinada a facilitar "os meios precisos para o 
estabelecimento de uma Universidade na Província", como, aliás, já se assentara 
no Parlamento Imperial (Myriam EUis, op. cit., p. 398). 

Assim, ao se criar, em 1827, a Academia de Direito de São Paulo - na 
mesma ocasião em que, em Olinda, se adotava igual procedimento - a Biblioteca 
a ela se integrou. 

Com a implantação do estabelecimento de ensino superior, cambiariam 
os hábitos e costumes da cidade. Todos não, porém. 

A religiosidade da população se preservou. A Igreja, além de sua missão 
pastoral, desempenhava papel assinalável como centro de lazer. As festas 
religiosas, ademais dos ofícios sacros propriamente ditos, se revestiam de 
exterioridades, que atraiam grande massa popular. As quermesses, com a pletora 
de atrações e folguedos, asseguravam concorrência avultada. Mas, as procissões, 
ostentando a devoção dos que delas participavam, ganhavam destaque. Embora 
não mais vigessem as normas que alçavam em "festa reais", algumas dessas 
solenidades amhulatórias - que se efetivavam patrocinadas, dirigidas e 
organizadas pelas autoridades municipais - continuavam a ser prestigiadas. 

A crônica registra fato inusitado, verificado num desses cortejos, em 
1872. Na mesma data em que se celebrava a festa de Corpus Christi, com a 
procissão respectiva, saia, A frente desta, uma outra, dedicada a São Jorge. Sua 
imagem, moldada de forma a permitir que, como cavaleiro, montasse uma 
alimária, era venerada no Quartel do Corpo Fixo, cujo prédio desapareceu para 
dar lugar ao Palácio da Justiça. Naquele ano, acomodada sobre um cavalo e 
acolitada por dois pagens, um de cada lado, que o sustinham na sela, a pesada 



figura representativa do santo guerreiro escorrega e se precipita ao chão. Na 
queda, atinge e mata um de seus guardiões. O incidente pôs termo à procissão 
de Sáo Jorge. Acoimado de criminoso, o santo teve sua representação plástica 
recolhida ao Museu da Cúria Metropolitana, como que a cumprir pena pelo 
"homicídio" a que dera causa ... (cf. Vieira Bueno, op. cit., p. 32-33 e Paulo 
Cursino de Moura, São Paulo de Outr'ora, 2" ed., p. 39-41). 

A influência da Igreja na vida social se manifestava de forma intensa, 
dada sua ligação com o Estado, durante o regime imperial. Sendo a religião 
católica a oficial e inexistindo o registro civil de nascimentos, casamentos e 
óbitos, bem como cemitérios públicos, a ela se vinculavam esses estágios da 
existência da populaçáo. 

Assim, a certidão de batismo, o batistério, fazia as vezes da de nascimento; 
a união matrimonial só se legitimava se recebesse as benções eclesiásticas; os 
sepultamentos ocorriam, à mingua de espaço próprio, no interior dos templos. 

Quanto aos nascimentos' e, mesmo, para assegurar as águas lustrais do 
batismo, e, em decorrência, o registro respectivo, institucionalizou-se, dado o 
rigorismo moral da época, uma prática pouco ortodoxa. 

O contingente populacional da cidade, como se viu, não era propício a 
um grande crescimento, como o atestam os índices demográficos registrados 
no período. Inobstante, os nascimentos ocorriam, em parte de uniões irregulares. 
Os frutos das relações pecaminosas não podiam aparecer, sem o 
comprometimento dos responsáveis, pelo menos de um deles. Daí serem os 
recém-nascidos colocados, na calada da noite, à porta de uma casa. No geral, 
da própria genitora, ou de alguém de seu sangue. Eram os enjeitados. 

O mais célebre dos assim expostos, foi o Padre Diogo António Feijó, 
deixado na soleira da porta de seu tio, o também padre, Fernaudo Lopes de 
Camargo, irmão de sua mãe, à rua da Freira, hoje Senador Feijó. Essa origem 
nebulosa, não o impediu de alçar-se aos mais elevados píncaros das posições 
políticas e admini~trativaS, exercidas com desassombro e capacidade. Deputado 

Cortes de Lisboa, Senador do Império, Ministro da Justiça e Regente, uno, 
do Império! 

Para atalhar o escândalo e, também, para eliminar os riscos que comam 
as pobres criaturinhas, o mesmo Lucas António Monteiro de Barros implantou, 
na Santa Casa de Misericórdia, a roda dos expostos. Um cilindro giratório, 
preso por um eixo ao muro externo da instituição, com uma abertura vertical, 
capaz de receber uma criança de tenra idade, passou a ser o recept2culo dos 
enjeitados. Colocados no cilindro, cuja abertura era, então, deslocada para o 
interior do muro, permitindo seus recolhimentos, por elementos da entidade 
beneficente, alertados por sinais sonoros. A roda se conservou até boa parte 
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deste século, quando a retiraram, tapando a abertura em que se instalava. 
No respeitante aos sepultamentos, a discriminação permaneceu, para os 

que não professavam a religião oficial, mesmo após o surgimento, em 1859, 
mediante sagração episcopal, do primeiro cemitério extra-muros, o da 
Consolação. 

A propósito, é de se lembrar acontecimento verificado em 1881, nessa 
necrópole. Encontrara-se, morto, um indivíduo que identificaram como alemão 
e católico. Nestas condições, foi lá inurnado. Decorridos alguns dias, constatou- 
se ser ele suiço e protestante. Inconforrnado com o procedimento, que reputava 
herético, um devotado fiel, reclama a exumação do cadáver, que conspurcava o 
"campo santo" (A Província de S. Paulo, 30 de março de 1881, Noticiário, p. 
3)! ... Nem a morte abrandava o furor da discriminação. 

O fato mais expressivo decorrente das restrições aos sepultamentos, 
ocorridos nesta Capital, 6 o referente ao professor da Academia de Direito Júlio 
Frank. Por não professar a religião oficial, não podendo, por isso, ser enterrado 
no interior de um dos templos, só lhe restava o Cemitério dos Aflitos. Este, 
localizado num quadrilátero formado pelas ruas da Glória, dos Estudantes e 
Americo de Campos e completado por linha paralela à rua Galvão Bueno, se 
destinava a recolher os cadáveres dos escravos e dos réus executados na forca. 
Daí, seu nome dos "Atlitos". A forca se erguia no largo que lhe levava o nome, 
mas que, ao depois, passou a ser, paradoxalmente, o da Liberdade! Da antiga 
necrópole resta, ainda, a minúscula capela, localizada nos fundos do beco dos 
Aflitos, travessa da rua dos Estudantes. 

Para evitar que Júlio Frank sofresse, depois de morto, um vexame, a 
Congregação da Faculdade fez enterrá-lo, num dos páteos internos da Casa, 
onde se encontra. 

Com o incremento da imigração, a vinculaçáo da Igreja ao Estado passou 
a sofrer assédios. É que aquelas regras que regiam a conduta social se erigiam 
em entrave ao ingresso de braços, principalmente para a lavoura, já, então, 
preferindo o trabalho livre ao escravo. Para obviar o inconveniente, o Congresso 
da Lavoura, reunido no Rio de Janeiro, em 1878, preconizou a instituição do 
registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos, bem como a secularização 
dos cemitérios (Célio Debes, Campos Salles. Perfil de um Estadista, 2a ed., 
p. 159-166). Tais providências só se concretizariam depois de proclamada a 
República. 

A implantação dos Cursos Jurídicos implicava em sua organização e na 
formação do respectivo corpo docente, assim como na acolhida de estudantes, 
em grande parte, forâneos, que a iriam, aos poucos, ocupando e dominando. 

A direção da Academia de Direito coube ao Tenente-General e Doutor 
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em Direito José Arouche de Toledo Rendon. Como os três primeiros professores, 
José Maria de Avelar Brotero, Baltazar da Silva Lisba  e Luís Nicolau Fagundes 
Varela, avô do poeta de igual nome, era formado pela Universidade de Coimbra. 
Os dois últimos tiveram passagem fugaz pelas cadeiras quelecionaram. Brotero, 
que de todos, era o único Bacharel e não Doutor, tomou-se figura lendária e 
assás curiosa. 

Até a formatura das turmas iniciais, o coipo docente se acrescia e se 
renovava com bacharéis ou doutores portadores de títulos obtidos no exterior. 
Assim, o futuro Marquês de Caravelas, Carlos Carneiro de Campos; Joaquim 
José Fernandes Torres; Padre António Maria de Moura; Pnidêncio Giraldes 
Tavares da Veiga Cabral. Salvo o primeiro, doutor por Universidade francesa, 
os demais, todos, coimbrões (Waldemar Ferreira. A Congregação d a  
Faculdade de Direito de S. Paulo no Centúrio de 1827 a 1927, Separata da 
Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, 1928). 

Desses lentes, como se designavam os mestres, então, o que mais se 
destacou, por sua eficiência didática, foi o Padre Moura. Em excentricidade, 
eanharam fama, cada qual a seu modo, Brotero e Veiga Cabral. 
L 

Este, homem culto, bom expositor, mas ... esquisito. Rebelde às normas 
estatutárias, se permitia cumprir o horário que lhe conviesse, ainda que em 
prejuízo da duração das aulas; se escusava de não se alongar nas explanaçóes 
da matéria, para forçar os estudantes a estudar, como ele o fizera.. . Dele, registra 
a cr6nica, passagem hilariante e desconcertante. Casara-se com filha de Rendon. 
Na noite de núpcias, enquanto a noiva o aguardava na alcova, perambulava ele, 
do lado de fora, repetindo, numa explosão de arrependimento: Que fizeste, 
Cabral? Que fizeste, Cabral?. "Em seguida - consigna Spencer Vampré 
(Memória para a História da Academia de Direito de São Paulo, v. I, p. 
157) - deixou a casa, para nunca mais voltar". 

Brotero, temperamental, secretário da Faculdade, se indispunha. com 
facilidade, com quem o contrariasse, ou caisse em sua antipatia. São conhecidas 
suas turras com Arouche Rendon e outros diretores e professores. Celebrizou- 
se pelo vezo de trocar palavras e frases, umas pelas outras, dando origem 
Bmteradas, designação com que se perpetuou seu cacoete. Vampré (op. cit., 
p. 90) arrola alguns desses disparates. Cidadeiro brasilião, vidrada quebraça, 
bolei as trocas e Imperial Constitucionador, em lugar de cidadãos brasileiros, 
vidraça quebrada, troquei as bolas e Imperador Constitucional ... 

A Faculdade de Direito, denominação pela qual passou a ser conhecido 
o Curso Jurídico, por força dos Estatutos de 1853, ganhou grande impulso, no 
campo do ensino, com a habilitação dos integrantes de suas primeiras turmas 
de doutores. Da pioneira, saída em 1831, ganharam destaque, no magistério 
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acadêmico, o Padre Manuel Joaquim do Amara1 Gurgel, o Padre Vicente Pires 
da Mota e Manuel Dias de Toledo. Todos paulistas, aquinhoados, por seus 
méritos, com o titulo de Conselheiro. Os dois primeiros exerceram, também, o 
cargo de Diretor e Dias de Toledo e Pires da Mota foram chamados para 
presidirem várias Províncias, sendo que o último deles governou, inclusive, a 
de São Paulo (1848-1851). 

Daí em diante, o corpo docente passou a ser composto por antigos alunos, 
em sua grande maioria. Notabilizaram-se, nas Cátedras, para só exemplificarmos, 
o Conselheiro João Crispiniano Soares, que na apreciação de Waldemar Ferreira 
(op. cit., p. 48) "foi um dos mais notáveis professores que o Brasil já produziu"; 
presidiu, também, várias Províncias, entre as quais, com destaque, a de São 
Paulo. Carlos Leôncio de Carvalho, que integrou um dos ministérios, ocupando 
a pasta do Império. O Conselheiro Joaquim Inácio Ramalho, Barão de Ramalho. 
O Conselheiro José da Silva Carrão, igualmente, Presidente de São Paulo. 
António Joaquim Ribas, compilador da Consolidação das Leis do Processo 
Civil, suprindo a falta de estnitura legislativa a respeito, quando permaneciam 
as regras processuais esparsas no emaranhado legislativo. José Bonifácio, o 
moço, sobrinho e neto do Patriarca, brilhante professor, poeta e tribuno, foi 
uma das expressões mais queridas da Academia, recebendo eloquente 
homenagem p6stunla. ao lhe consagrarem o primeiro monumento público da 
cidade, dedicado a uma personalidade, erguendo, no Largo de São Francisco, 
sua estatua (a que se acha, hoje; no vestíbulo principal da Faculdade). Clemente 
Falcão de Sousa Filho, um dos mais moqos professores da Academia, grande 
conhecedor de Direito, destacou-se, prelecionando várias matérias, "com raro 
talento e grande emdição" (Waldemar Ferreira, op. cit., p. 60). Brilhante 
administrador, se devem a ele a organização da Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro, idealizada por Saldanha Marinho - extraordinário Presidente da 
província de São Paulo - e a da Esb-ada de Ferro São Paulo-Rio de Janeiro 
(trata-se da parte da Central do Brasil, que corre em nosso Estado). 

Da Escola do Largo de São Francisco, no c a m p  das ciências jurídicas, 
ainda que nela não hajam exercido o magistério, sairani vários dos mais 
expressivos noines desse ramo do conhecimento. Augusto Teixeira de Freiras, 
jurisconsulto notável, foi o iniciador da sistematização do Direito Civil brasileiro, 
tendo aqui cursado, seguramente, o 2" e o 3" anos, indo bacharelar-se no Recife 
(Spencer Vampré, p. cit., p. 213). Lafaiete Rodrigues Pereira, autor dos, ainda 
em nossos dias, acatados, Direito de Família - tido como "monumento de 
saber" e " obra de síntese perfeita, como a literatura jurídica luso-brasileira não 
conhecia ainda" (Spencer Vampré, op. cit., p. 439 e 442) e Direito das Coisas, 
que, como a outra, é uma obra clássica. Afonso Celso de Assis Figueiredo, 
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Visconde de Ouro Preto, o último chefe de gabinete no Império, que, além de 
político de nomeada, foi jurisconsulto respeitável. E; para não nos alongarmos, 
Rui Barbosa. Se não deixou obra de cunho doutrinário, notabilizou-se como 
advogado, e, no mister postulantório, deu demonstrações de sólido saber 
jurídico, valendo seus pareceres e arrazoados como lições acatadas de Direito. 

Mencionamos, acima, que os estudantes passaram a influenciar os hábitos 
e costumes da cidade, com a instalação do Curso Jun'dico. 

Em meados dos oitocentos, seguindo a descrição de Vampré (p. 429), a 
acanhada São Paulo, circunscrita quase ao cognominado centro velho, com a 
"casaria pobre, de lelhados baixos e janela? de rótula, coleava, em ruas estreitas 
e tortuosas", envoltas pela garoa fria que as enevoava dias inteiros. A noite, a 
escuridão total, quebrada, aqui e ali, por lampiões mortiços, dominava o cenário, 
sem diversões. A vinda da mocidade acadêmica, transformando "o estudante 
em rei", é que provocaria a trasmutação. É nessa quadra, também, que começam 
a surgir as primeiras hospedarias e, pouco depois, os hotéis, em decorrência da 
chegada dos trilhos da velhalnglesa. A estudantada se albergava em repúblicas, 
espalhadas por toda a urbe e que, no geral, congregavam oriundos de uma 
mesma Província. Quebrando a modorra ambiente, se comprazia realizando 
serenatas noturnas, ao som do violão. 

O trote, que o mesmo cronista julga "coevo da fundação da Academia", 
foi, sem dúvida uma das novidades que a cidade conheceu. Os novatos, os 
calouros, eram recebidos pelos veteranos, em especial, pelos calouros 
enfeitados, os segundo-anistas, que os obrigavam a "dançar, a recitar versos, a 
improvisar discursos bestialógicos, depois de terem sido enfarinhados, ou 
encarvoados; e saem assim, acompanhados de magotes de acadêmicos, pelas 
mas da cidade, entre vivas e discursos aos jornais, a pessoas de destaque, ou 
mesmo a tipos de rua, sem destaque algum" (p. 386). 

A parur de certo momento, introduziu-se prática, que se manteve através 
dos tempos, segundo a qual, mediante a cobrança do competente emolumento, 
o calouro recebia diploma de burro. Um desses "atestados", estampava 
quadrinha expressiva 

Nem tudo que luz 6 ouro; 
Nem todo sopapo é murro; 
Nem todo burro é calouro; 
Mas, todo calouro é burro. 

Todas essas expansões, se verificavam além dos limites da Academia. 
Porque dentro de seus muros, a disciplina era dgida, sujeitando o aluno faltos0 
a punições severas, inclusive à pena de prisão! A ameaça de castigo rigoroso, 
no entanto, não impedia que muitos ousassem, numa demonstração de que o 
rigor das sanções tem valor relativo, como componente inibidor. A quebra do 
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silêncio ou a perturbação da ordem nas gerais, isto 6,  no pátio, autorizava 
qualquer funcionário a advertir o faltoso; em caso de reincidência, devidamente 
comprovada, a advertência era feita pelo Diretor, na secretaria; prosseguindo o 
estudante no comportamento faltoso, essa autoridade, ouvidos dois professores 
conhecedores do procedimento irregular, decretava a prisão por um a três dias! 
Esta penalidade, nos dizeres dos Estatutos de 1831, deveriam ser cumpridos no 
aljube, denominação dada ao cárcere destinado aos clérigos, nos conventos. 
Vampré (p. 203) põe em dúvida a existência desse tipo de prisão, na Faculdade, 
argumentando que, as penas impostas, de que se têm conhecimento, foram 
cumpridas na cadeia pública! 

Além das manifestações de alegria e das travessuras, os estudantes 
cultivavam hábitos culturais. A criação de entidades associativas, a fundação 
de jornais, a representação teatral e a tiequência a espetáculos dessa natureza, a 
atividade literária, constituiram manifestações comuns a todas as turmas. 

São sem conta as sociedades fundadas pelos estudantes. 
A Sociedade Filomática, surgida em 1833, por iniciativa de estudantes 

e lentes, lançou a Revista da Sociedade Filomática, que tinha por objetivo 
"coadjuvar a marcha lenta, mas sempre progressiva, da civilização brasileira", 
através da "publicação de memórias úteis sobre as Ciências e a Literatura". Deu 
a lume seis números, sendo que no derradeiro, menciona o desaparecimento da 
Sociedade e da publicação, em decorrência, entre outras causas, do "nenhum 
auxílio que por seis meses encontraram os redatores nas pessoas instnii'das, 
que poderiam favorecer" (Antonio Barreto do Amaral, Jornalismo Acadêmico, 
separata daRevista do Arquivo Municipal, 190, São Paulo, 1978, p. 9). Padeceu 
a sina a que, de modo geral, estão sujeitas todas as entidades e publicações do 
gênero. Não é, pois, de hoje, o pouco apreço em que são tidas as iniciativas de 
cunho cultural.. . 

A Sociedade Epicuréia, de 1845, reunia estudantes talentosos e tinha 
por finalidade "realizar os sonhos de Byron". Reunia-se, entre outros locais, na 
Chácara dos Ingleses, onde, certa feita, segundo narra um de seus integrantes, 
encerraram-se, "por quinze dias, em companhia de perdidos, cometendo, ao 
clarão de candieiros, por isso que todas as janelas eram perfeitamente fechadas 
desde que entravamos ate sair, toda a sorte de desvarios que se podem conceber 
(Spencer Vampré, p. 351) ... 

Mencionem-se, ainda, a título exemplificativo, o Ensaio Filosófico 
Paulistano, o Ateneu Paulistano, a Amádia Paulistana e a Associação Culto 
à Ciência. Os lentes Amaral Gurgel, João da Silva Carrão, Martim Francisco e 
Vicente Mamede de Freitas foram os patronos respectivos dessas entidades, na 
condição de presidentes honorários. 
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A imprensa acadêmica foi abundante. O trabalho ingente de António 
Barreto do Amara], citado, arrola mais de uma centena de publicaçóes editadas 
por acadêmicos de Direito até 1900. Fastidioso seria mencioná-los, ainda que 
resumidamente. Assinalaremos, no entanto, que o primeiro desses periódicos, 
aliás, no gênero, também pioneiro no Brasil, foi O Amigo das Letras, de 1830. 
Fundou-o Josino do Nascimcnto Silva, igualmente um dos fundadores da 
Sociedade Filomática e do teatro acadêmico. Viria a ser o 32" Presidente da 
Província de São Paulo (p. 3). 

É oportuno referir que os órgãos de imprensa criados pelos estudantes 
de Direito se desdobravam, quanto a seus objetivos, em científicos, literários e 
políticos, estes de cunho estritamente acadêmicos ou de vinculação político- 
partidária. Dentre os Úllimos, cite-se A Razão (1862), de tendência liberal, de 
que foram redatores Francisco Quirino dos Santos e Campos Salles, além de 
outros. 

A poesia foi o gênero literário mais cultivado entre os acadêmicos. A 
impressão que deles se tem C a de que todos versejavam. Assim, a asserção de 
Vampré @. 216), no tocante a Teixeira de Freitas, de que era infenso, entre 
outras manifestações de seus colegas' ao cultivo das musas, causa surpresa. 

Dos inumeráveis vates que a Academia albergou, três ganharam a 
iiiiortalidade: Manuel Antonio Álvares de Azevedo, Luís Nicolau Fagundes 
Varela e António Castro Aives. Como numes tutelares, seus nomes encimam as 
portadas da Faculdade. Anteriormente, na parte externa, em contraposição às 
dos juristas eminentes, glórias da Casa, como eles, que tinham as placas que 
Ihes eram dedicadas, na parte interior. Náo se sabe quando se deu a mudança, e 
nem aonde foram parar eslas últimas ... 

A influência que csses poetas exerceram sobre as gerações 
contemporâneas e as que se Ihes seguiram, estilo atestadas nas Histórias da 
Literatura. A Escola Byroniana e o Condoreirismo tiveram em Álvares de 
Azevedo e Castro Aves suas grandes expressões. 

Álvares de Azevedo dedicou-se, também, e com mérito, à prosa. A Noite 
na Taverna é obra significativa. "Composição singular, estravagante, mas acaso 
na mais vigorosa, colorida e nervosa prosa que aqui se escreveu nesse tempo", 
no juízo de José Verissimo (História da Literatura Brasileira, 1929, p. 296). 

No período monárquico, duas questões, entre outras, repercutiram nas 
Arcadas. A abolição da escravatura e a propaganda republicana. 

A escravidão era uma realidade social, política e, acima de tudo, 
econômica. A lavoura constituia a base da riqueza nacional. O trabalho, 
considerado, genericamente, uma atividade oprobiosa, se destinava às classes 
mais desfavorecidas. Daí, de longa data, e em todos os quadrantes, ter-se 
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convertido em tarefa reservada aos escravos. Aos poucos, foi ganhando corpo 
a necessidade de se pôr termo ao regime escravocrata. Razões de ordem 
econômica, preponderantemente, levaram à abolição. A discussão deste assunto 
é, aqui, impertinente. Contudo, para ilustrar, basta referir que, apartir de meados 
do século passado, o Brasil se engajava no processo capitalista de prociução, 
incompatível com o sistema servil. O movimento abolicionista contou, também, 
com corrente humanitária, mas a que prepondeu foi aquela. 

O aspecto anti-econômico do trabalho escravo! levou A necessidade de 
incrementar o trabalho livre e assaiariado. Isto, em si, não significou a extinção 
daquele. Durante bom tempo, subsistiram ambos. O colono e o cativo exerceram, 
concomitantemente, as mesmas tarefas. Daí porque, por dilatado período, o 
imigrante foi vítima de preconceito soci ai... 

Essa matéria, com toda sua complexidade, se refletiu no meio acadêmico. 
Diga-se, desde logo, que nenhum dos três partidos polílicos existentes - 

Conservador, Liberal e Republicano - arvorou a bandeira anti-escravista. É 
uma ficção, que muito compêndio e mesmo aiguns ensaios sustentam, ter havido 
qualquer ligaçáo entre republicanismo e abolicionisrno. Nas três facções 
partidárias, havia adeptos e adversários da escravidão. 

Escrevemos, alhures. "A extinção da escravatura, como a redenção de 
uma raça, constituis, por seu sabor romântico e idealista, uma tendência natural 
da maioria acadêmica. Erigiu-se, porisso, num dos temas dos poetas eprosadores 
das Arcadas". ("Os Movimentos Abolicionista e Republicano e a Faculdade de 
Direito de São Paulo", in Revista da Academia Paulista de História, 1:76-91; 
1981; acompanharemos este trabalho, no desenvolvimento da matéria). 

A mais remota manifestação poética de estudantes, tendo por tema o 
cativo, é a "Saudade do Escravo", de José Bonifácio, o moço, datada de 1850. 
Nada tem de aboli~ionista, registra, apenas, sua nostalgia da terra de origem. 
Mas, denionstra que o negro e seus padecimentos passavam a sensibilizar os 
intelectuais. 

Aberta a senda, por ela se embrenham Bittencourt Sampaio - o autor da 
letra do Hino Acadêmico' cuja música se deve a Carlos Gomes - Menezes Fróes, 
Francisco Quirino dos Santos, Fagundes Varela, Lúcio de Mendonça e 
Bittencourt Sampaio Júnior. 

A escravidáo, e não o escravo, passa a ser a temática de Castro Alves. 
"Se bem que, como os outros menestreis - escrevemos - se tenha deixado debuwar 
os horrores que marcavam a vida do escravo, desde sua captura na Áirica, seu 
transporte em barcos infectos, suas agruras no eito, os castigos que se Ihes 
infringiam, a morte ingl6ria.e a sepultura raza e anônima. É no esplêndido "Os 
Escravos", em que se mesclam aquelas variantes da inspiração do vate, que se 
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acham os momentos em que clama pela extinção do regime servil e profliga a 
complacência da nação com tal estado de coisas". 

É de "O Navio Negreiro" o brado pela aboliçáo. 
Senhor Deus dos desgraçados! 
Dizei-rae vós, Senhor Deus! 
Se é loucura .... se é verdade 
Tanto horror perante os céus! 
Ó mar, por que núo apagas 
Co'a esponja de tuas vagas 
Do teu manto este borrúo? ... 

Não apenas os poetas se sensibilizaram com a questáo. Os prosadores, 
também. Fastidioso seria arrola-los. Basta lembrar que Rui Barbosa foi um 
deles. No artigo a que se denominou "A Emancipação Progride", faz vaticínio 
que não se concretizaria, nem quanto ao momento, nem quanto ao agente. 

"A aboliçáo da escravidão, quer o governo queira, quer 
não queira, há de ser efetuada num futuro próximo, porque o 
poder cnrza os braços" (O Radical Puulistuno, 1869). 
A abolição só se efetivaria quase 20 anos depois epor iniciativa oficial! ... 
Interesses vários, levavam os partidos e os governos a adotarem, com a 

lentidão caracterísitica da atividade parlamentar, medidas paliativas e 
procrastinadoras do grande problema. Daí a Lei Euzébio Mataso, que extinguiu 
o tráfico marítimo (1 850), gerando, em contrapartida, o tráfico inter-provincial; 
a Lei do Ventre Livre (1871) e a Lei dos Sexagenárias (1885). 

Enquanto isso, na Academia, os estudantes exterioravam suas tendências 
diante da questão. 

Gesto não raro era o dos estudantes, que ao concluirem o curso, 
alfomavam o cativo que os acompanhara, como pagem, durante o quinquênio 
acadêmico. 

O destacado pianista e estudante de Direito Basílio Itiberê promove, com 
recursos obtidos mediante diligência pessoal, a alfoma de três crianças escravas 
(Diário de S. Paulo, 28/6/1870). 

A coleta de meios para esse fim, que se verificava tanto na Faculdade 
quanto fora dela, encontrava opositores, entre os acadêmicos. Um destes, 
assinando-se "Uma vítima", vai à "secção livre" dos jornais ameaçando declinar 
o nome dos "pertencentes à nova Ordem dos Mendicantes", que trammutavam 
em "confraria de pedintes (...) a Academia de S. Paulo" (Diário de S. Paulo, 
ion/isso). 

A mais reacionária das manifestações contra o abrandamento da situação 
dos escravos é consignada no jornal A Imprensa Acadêmica (17/4/1864), 
verberando tendência da Justiça, acolhendo entendimento doutrinário. "Por 
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hoje, contentamo-nos em referir os seguintes fatos: (...) O Juiz de Direito de 
Paraibuna concedeu habeas corpus a um escravo! ... Como vai nossa 
legislação !" 

As posições da mocidade estudantil, nada mais eram do que o reflexo 
das posturas que se manifestavam na sociedade, como um todo. Assim, nas 
questões sócio-econômicas, como nas políticas. 

É o que se observa, no tocante ao movimento republicano. 
"A participação dos acadêmicos nas atividades ligadas aos partidos 

políticos externos, se manifestava, nas Arcadas, precipuamente, através da 
organização de clubes ou grêmios e da publicação de jornais" (Célio Debes, op. 
cit.). Destacam-se, pela projeção que ganharam, surgidas, ambas, em 1862, A 
Razão, em apoio do Partido Liberal, dirigida por Quirino dos Santos, Range1 
Pestana, Campos Salles e outros - mais tarde convertidos à fé republicana; e A 
Ordem, defensora dos postulados do Partido Conservador, 

Com o surgimento do Partido Republicano, verificado em São Paulo em 
1872, esta coloração partidária passa a arrebanhar prosélitos. O Clube 
Republicano Acadêmico só surge em 1876. xnha, como de praxe, um patrono. 
Desta feita, não um professor, mas um jornalista, militante nas hostes anti- 
monárquica. Américo de Campos, redator de A Província de S. Paulo era seu 
presidente de honra. Um de seus fundadores foi José Gomes Pinheiro Machado, 
que viria a ser, nos primeiros decênios do novo regime, a eminência parda, a 
ditar os rumos da Nação. Seu porta voz, A República, contou, em sua redação, 
com Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior, filho do dirigente Liberal e 
derradeiro chefe de gabinete, no Império, Visconde de Ouro Preto (Spencer 
Vampré, op. cit. v. 11, p. 372). 

Esta, porém, não foi a primeira das foihas republicanas, surgidas nas 
Arcadas. A Propaganda, aparecida em 1871, pouco depois da divulgação do 
Manifesto Republicano de 1870, seria a mais antiga das manifestações em favor 
das idéias democráticas. Houve, ainda, a revista A Crença, de 1873 e o jornal 
O Rebate, do ano seguinte. É extensa a relação dos órgãos de imprensa dessa 
tendêncta surgidos na Faculdade, até a queda da monarquia. Dentre eles, o que 
atraiu a mais veemente oposigão dos jornais adversários, foi A Academia de 
S. Paulo, embora não se declarasse republicana ... 

Em pr61 da monarquia, militavam, também, os ultramontanos, 
encabeçados por Estevam Leão Borroul, êmulos de João Mendes, senior, mentor 
da grei, fora das lindes acadêmicas. Aquele, que seria um dos três idealizadores 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, fundou O Católico, que 
ostentava o lema Ces deux moities de Dieu, le Pape e 1'Impereur. Declarava- 
se, desnecessariamente, diante dessa epígrafe, "imperialista (isto é, monarquista) 
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e católico". 
O Católico mostrou-se combativo, desde seu primeiro número. Nele, 

ataca o A Academia de S. Paulo. 
"A Academia não faz jus ao seu título. Pode ser órgão do partido 

republicano, até comunista. E senão vejamos o seu último número. 
Editorial republicano. Todos os demais artigos, liberais ou 
demagógicos" (Barreto do Amural, op. cit.). 
U m  dos princfpios defendidos pelos republicanos era a federação. No 

empenho de implantá-la, preconizavam o separatismo, como a forma mais 
apropriada para a sua implantação! ... Não o faziam com o intuito de criar novas 
nações. Espíritos eminentemente livrescos, entendiam que a federação s6 se 
legitimaria se unidades autônomas, espontaneamente, se decidissem a formar a 
União. É que, assim: se dera com os Estados Unidos ... Muito se escreveu a 
respeito. O mais ardoroso defensor da id6ia e o mais consistente de seus 
pregadores foi João Alberto Salles, que, egresso da Faculdade, não havia muito, 
lançou Pátria Paulista (1887). 

O separatismo encontrou adeptos na Academia. E a Vida Semanária 
(1887), periódico originariamente abolicionista, se declara "francamente 
separatista". 

É de se assinalar, que a ausência de estudantes da Faculdade de Direito 
nas hostes militantes do Partido Republicano, no período da propaganda, 
decorria do fato de a grei reservar essa atividade ao "republicano maior de 21 
anos que não estiver condenado por sentença criminal" (Célio Debes, op. cit., 
p. 15). Essa limitação, sem dúvida, inibia a cooperação do número respeitável 
de acadêmicos. 

Inobstante, a obra doutrinária de maior tomo e expressão produzida pelos 
republicanos, antes da derrocada do Imp6ri0, se deve a um, então, aluno da 
Escola do Largo de São Francisco. O já citado João Alberto Salles, cognominado 
ideólogo da República, deu a público, em 1882, mesmo ano de sua formatura, 
Política Republicana. 

Aí fica, em largos traços, o papel que os estudantes de Direito de São 
Paulo, no correr da centúria passada, representaram no cenário nacional. Impóe- 
se, ainda que se não omita que, durante a chamada Primeira República, de 
todos seus Presidentes civis, ?i exceção de Epitácio Pessoa, os demais se formaram 
pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco! 

Miguel Reale, em 100 Anos de Ciência do Direito no Brasil (1973), 
referindo-se aos Cursos Jurídicos de São Paulo e do Recife, ressalta 

"Foi em torno dessas duas Casas de Jurisprudência que se 
desenvolveu toda a vida cultural, humanística do País, náo apenas no que 
serefere ao Direito, mas tambkmem outros campos das ciências humanas, 
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dese os estudos filosó$cos as criações literárias, o que se explica pela 
inexistência de Faculdades de Filosofia e Letras, somente constituídas 
apartir deste século" (p. 21. 
A importância que, na vida nacional, tiveram e têm os bachareis em 

Direito vem destacada pelo médico e professor António de Almeida Júnior, no 
artigo "Por que a Faculdade de Direito?" (Revista do Arquivo Municipal, CII: 
7, São Paulo). 

"Qualquer que seja o tempo e o lugar, cada vez [que] a 
govemnça da Nação dispensa a contribuiçáo dos bachareis, ou faz 
caso omisso do destratado "espírilo jurídico", desandam as coisas da 
república"! 
Aí estão fatosrecentes erecentissimos, a confirmar a asserçáo do saudoso 

mestre ... Sem a participação dos juristas, no sentido correto do termo, não há 
falar-se em Estado de Direito. Só retórica, não basta! 



Milton Vargas 

No dia 20 de abril de 1892, o deputado Antonio Francisco de Paula Souza 
apresentava à Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, o projeto no 9, 
que determinava a criação do Instituto Politécnico de São Paulo. O artigo no 1 
desse projeto dizia: "Fica criada na cidade de São Paulo uma escola superior de 
matemáticas e ciências aplicadas às artes e indústrias que se denominará - Instituto 
Polytechnico de São Paulo". Esse Instituto compor-se-ia de uma escola 
preparatória de três anos, onde se ensinaria, além da língua portuguesa, os 
diversos ramos da matemática até o cálculo diferencial e integral: a mecânica 
racional, a física experimental e a química; e também topografia, geodésia e 
desenho. 

A esse curso preparatório seguir-se-iam, oportunamente criados por lei 
especial, cursos especiais de engenharia civil, engenhaxia mecânica, arquitetura, 
química aplicada às indústrias, agricultura, e de ciências matemáticas e naturais. 

É de se notar que Paula Souza, ao apresentar seu projeto declarara 
pretender ser ele destinado de preferência aqueles que se empregam nas 
indústrias, nas fábricas e nas estradas de ferro. Curiosamente ele admitia a 
evasáo escolar; pois declara que mesmo os que só tivessem cursado o primeiro 
ano já estariam em melhores condições de exercerem seus empregos. 
Naturalmente os que cursassem os anos seguintes ainda o estariam melhor. 

O deputado Gabriel Prestes contesta a necessidade de criação de escolas 
superiores no Estado, sob a alegação de o que são necessárias são as escolas 
primárias, dados os 79,27% de analfabetos em São Paulo, segundo o, elitáo, 
último recenseamento. É de se notar aquí que Paula Souza não desconhecia 
esse problema; mas, o que tinha em vista resolver era, em suas próprias palavras, 
o da "falta de pessoal que tenha conhecimentos práticos necessários das inúmeras 
indústrias que nesta época de progresso espontaneamente surgem em nosso 
Estado". Ele não propunha a criação imediata de uma escola de engenharia; 

(*) Yalestraprofeida na Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo; em 19 de outubro de 1994. 
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mas sim o de um curso preliminar de ciências básicas, nos moldes de um bom 
curso secundário, que não havia. Pois, a seu ver "nossa instrução elementar é 
por demais insuficiente e a secundária quase que está reduzida a preparar alunos 
para as demais academias superiores, e ainda assim bastante descuidada". É 
incrível como essas palavras de Paula Souza valem ainda para a nossa atualidade, 
pois, ainda hoje o nosso ensino primário é insuficiente e o nosso secundário só 
tem por fim preparar alunos para as universidades. 

A objeção de Gabriel Prestes é a de que a idéia original de Paula Souza 
de destinar o Instituto Politécnico àqueles que se empregam na indústria, não 
venha a ser realizada, pois os das classes menos favorecidas não frequentarão 
esses cursos enquanto que aqueles que o frequentarem irão constituir "uma 
classe inteligentemente preparada e proficiente, impossibilitando assim, para 
os menos aptos, toda vantagem na concorrência". Assim, Gabriel Prestes é 
contra o projeto Paula Souza por razões contraditórias: primeiro porque acha 
que o problema da educação naquela época é essencialmente o da alfabetização; 
por isso, opõe-se a um projeto que, por melhorar o estudo do ensino secundário, 
pretende atingir uma especialização profissional; porém, acha que um defeito 
do projeto é não ter em vista "exercer sobre o povo uma influência ao mesmo 
tempo científica e social". Contudo pode-se interpretar o pensamento de Gabriel 
Prestes, como que, embora achando que o problema educacional brasileiro era 
o da simples alfabetização, a fim de evitar maior separação entre as classes: pois 
já existiam no Brasil da 6poca escolas superiores de Direito, Medicina e 
Engenharia que formavam bons profissionais, cuja instnição além de se constituir 
como privilégio de muito poucos, constratava muito com a ignorância em que 
se mantinha a grande maioria do povo. Ele achava que uma educação integral, 
a qual seria essencialmente dada pela escola pública, e não profissional, seria o 
ideal para o país. Diz ele textualmente: "Entrei nestas considerações unicamente 
para mostrar que as academias não contribuem de modo algum para a formação 
do caráter". 

Paula Souza retruca que, embora o ponto de vista de Gabriel Prestes seja 
inteiramente louvável, infelizmente no mundo ocidental não se pode prescindir 
de escolas especiais; pois, por melhor que seja o ensino público elementar não 
é possível, com ele, suprir todos os conhecimentos necessários à vida na 
sociedade. Contudo, afirma que o ponto de vista que se colocou para apresentar 
o projeto do Instituto Politécnico era também o de possibilitar a muitos os 
conhecimentos necessários para atingir posições elevadas na sociedade sem 
distinção de classes. Insiste, ainda, que não propôs a criação de uma escola 
superior; porém, a de escola preparatória para o superior. E afirma: "Aquelas 
matérias que constituem a escola preparatúria, e que dividi por três anos, são as 
matérias que nos países adiantados são ensinadas nas escolas secundárias". 
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Entra então na polêmica, o deputado Alfredo Pujol, lembrando que o 
projeto Paula Souza, de um curso superior de matemáticas e ciências aplicadas 
as artes e indústrias, não prejudicaria a idéia correta de melhorar 
consideravelmente o ensino público elementar e nem haveria o perigo de 
prestigiar um gmpo favorecido em detrimento da grande maioria da mocidade 
paulista. Pelo contrário, ambos seriam complementares. Ao que deputado Gabriel 
Prestes retmca textualmente: "Não entrei na discussão deste ponto. Opus-me a 
todo o aumento de despesas que venha sacrificar os interesses da insmição 
primária". 

Já aprovado o Projeto no 9 e em terceira discussão, para receber emendas, 
o deputado Alfredo Pujol, discorre sobre a necessidade do ensino industrial 
para tornar a indústria nacional, naquele momento incipiente, melhor e mais 
competitiva. Pois que falta ao brasileiro, como argumenta Paula Souza, é a 
instrução prática; pois o bacharelismo instalado na educação superior do país, 
seria incapaz de produzir riqueza e prosperidade. 

Entretanto Alfredo Pujol julga que o projeto Paula Souza não seria 
suficiente para conseguir o que seu autor pretendia. Não lhe parecia que a 
simples criação de cursos preparatórios para, só posteriormente, criar os cursos 
superiores de engenharia, possa resolver os problemas de ensino industrial 
mencionados nas discussões havidas. É de se notar que Alfredo Pujol tem em 
vista nitidamente melhorar o que ele chama de "nosso deplorável atraso 
industrial", pelo estabelecimento, em São Paulo, de um ensino técnico "para 
todos aqueles que não aspirem a posse de um pergaminho, mas simplesmente 
a nobilização do seu trabalho e o engrandecimento das indústrias". 

Acontece, diz Alfrcdo Pujol em seu discurso que, no dia 11 de maio, 
então corrente, o presidelite do Estado promulgara lei criando uma cscola 
superior de agricultura e outra de engenheiros práticos, consuutores, mestres 
de oficinas e diretor de indústrias, cujos cursos teriam como objetivo exatamente 
o que se estava discutindo na Câmara dos Deputados; isto é o desenvolvimento 
do ensino pra'tico no Estado de São Paulo. Assim ele propõe um substitutivo 
ao Projeto Paula Souza, criando um curso de engenharia civil anexo as escolas 
da lei promulgada pelo presidente do Estado. Assim, dizia ele, conseguir-se-ia, 
com um mínimo de despesas, alcançar a finalidade, almejado pela Câmara dos 
Deputados. 

Há uma série de discursos, apartes e contra-apartes em sessões sucessivas, 
onde sobressai a coerência, a precisso e a firmeza de propúsitos de Paula Souza, 
defendendo o seu projeto e insistindo que a lei promulgada visava tão somente 
a preparação de profissionais práticos, sem a necessária preparação científica 
prévia. Tão eficaz é a defesa do Projeto Paula Souza que em 17 de agosto de 
1892, o Vice-presidente do Estado de São Paulo, José Alves de Cerqueira Cesar, 
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promulga a Lei no 64, seguindo "ipsis literis", o Projeto no 9, que criava o 
"Instituto Polytechnico de São Paulo". 

Enquanto que, na Câmara dos Deputados, discutia-se a conveniência da 
criação de cursos superiores de matemática e ciências aplicadas, em 
contraposição ao programa de instrnção pública preliminar, um jovem repórter: 
Euclides da Cunha, publicava no "O Estado de São Paulo", duas crônicas, 
datadas de 24 de maio e 01 de junho de 1892, combatendo o projeto de Paula 
Souza. Sua idéia fundamental é a de que o Estado não deveria intervir no ensino 
superior -idéia essa, descreve ele, que vinha "despontando, com sensível eficácia, 
na criação das faculdades livres de direito". Refere-se provavelmente aFaculdade 
Livre de Direito, criada na época, no Rio de Janeiro. 

Classificando de "um desastroso projeto" o da criação do Instituto 
Politécnico, apesar de concordar com a idéia deum curso preparatório de ciências 
básicas prévio aos cursos especiais, Euclides da Cunha, depois de críticas 
irrelevantes sobre denominação e hierarquia das ciências, e reclamando contra 
a ausência da Astronomia, entre as disciplinas do curriculo, tanto quanto, a 
Biologia e a Economia Política, simplesmente chega a conclusão que o Projeto 
Paula Souza é: "vazio de orientação, incorretissimo na forma e filosoficamente 
deficiente". Mas, as razões que ele dá para essa sua conclusão não nos convence 
absolutamente. 

No segundo artigo Euclides da Cunha, confessando-se adepto de "uma 
iniciação científica que nobilite e oriente a todas as atividades", diz ter 
demonstrado no artigo anterior que o curso preliminar projetado por Paula 
Souza "está muitíssimo aquem desse elevado objetivo". E como não foi 
contestado, declara-se vencedor - aliás, de uma polêmica que não houve. 

De uma forma pouco coerente, depois de um panegírico sobre o valor 
do conhecimento científico, Euclides da Cunha acredita que, apesar da 
necessidade dos conhecimentos científicos, a aquisição deles, entre nós, é 
inexequível. Não se poderá fazer entender a alguém que se destine a Agricultura 
que lhe seja necessário conhecer o cálculo integral; como também o engenheiro 
mecânico julgará, sem razão, inútil o conhecimento de astronomia. E preconiza 
que nossa indústria nascente fará melhor imitar os produtos estrangeiros do 
que tentar criar algo de novo com a ajuda de conhecimentos cientíticos. E 
conclue que, embora não seja incorreta a idéia do Lurso preparatório, previsto 
no Projeto Paula Souza, ele é irrealizável. 

Tanto a ambiguidade dos artigos dc Euclides da Cunha, como a retúrica, 
mesclada de um positivismo confuso, dos opositores do Projeto do Instituto 
Politécnico, nacâmara dos Deputados, parecem-me, em contraste com a clareza 
e firmeza de propósitos de Paula Souza, sinais do ambiente dominante dos 
primeiros anos da República - quando todos procuravam transformar o Brasil, 
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numanação moderna; mas, muito poucos tinhamidéias claras decomo conseguí- 
10. A modernização da educação era um dos propósitos que mais comoviam os 
primeiros republicanos. Aliás foi a bandeira encetada pelo próprio Benjamin 
Constant. 

O Império tinha formado uma pequena elite de profissionais liberais: 
médicos, advogados e engenheiros, com formação acadêmica inadequada para 
realizações práticas e propensos ao bacharelismo, às polêmicas sem resultados 
e à ostentação de erudição. Mas, é uma injustiça afirmar-se que eram inúteis. 
Apesar de seu pequeno número e da impossibilidade de contarem com auxiliares 
preparados para resolver problemas técnicos, muito fmram para a modernização 
do país durante o Império. O problema da educação estava pois, na grande 
massa de iletrados e analfabetos e na falta de uma educação secundária que 
preparasse o grande número necessário de auxiliares profissionais, mestres de 
obras, enfermeiros, operários especializados e oficiais de indústria. Mas, para 
resolver esse problema seria necessário que houvessem professores competentes 
e dedicados. Daí a controvérsia: o que fazer primeiro, criar escolas primárias? 
Mas, antes seria necessária a criação de escolas normais. Ou seria mais necessária 
a criação de escolas secundárias ou profissionais? É de se perceber assim, a 
perplexidade desses republicanos, diante do problema de constmir uma república 
- onde todo poder provem do povo - num país onde o povo não tem instrução 
e toda competência está concentrada numa pequena elite de profissionais liberais 
- cuja maioria é fascinada pelo bacharelismo, a literatice e a retórica descabelada. 

Essa perplexidade refletia-se na existência, como já foi dito, de duas leis: 
a Lei n" 26 de 11 de maio de 1892, que autorizava o governo a fundar uma 
Escola Superior de Agricultura e outra de Engenharia, em moldes práticos; e a 
Lei no 64 de 16 de agosto de 1892, criando o "Instituto Polytechnic03', segundo 
o projeto Paula Souza. Essas leis tiveram que esperar mais de um ano para 
serem concretizadas, reunindo-se as duas numa s6 Lei no 191, que aprovou, 
regulamentou e organizou o ensino Politécnico em São Paulo, promulgada em 
24 de agosto de 1893, pelo Presidente do Estado de São Paulo, Bernardino de 
Campos. 

Por essa lei foi criada "uma escola superior de matemáticas e ciências 
aplicadas às artes e indústrias" que veio a se denominar Escola Politécnica de 
São Paulo, com cursos especiais de engenharia civil, engenharia industrial, 
engenharia agrícola e um curso anexo de artes mecânicas. Assim, o propósito 
de Paula Souza foi, em sua essência, atingido; pois, no Regulamento para 
execução das duas leis, o curso preparatório estava presente nas cadeiras básicas 
dos dois primeiros anos, comuns a todos os cursos especiais. Criava-se também 
um curso anexo de artes mecânicas, atendendo a pretençáo de Paula Souza, de 
preparar técnicos sem diploma superior para atuarem como mestres e auxiliares 
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nas indústrias que, na época, estavam surgindo em São Paulo. E contentava-se, 
também, aqueles que julgavam necessário o estabelecimento imediato do ensino 
tanto da agricultura como da engenharia civil e industrial. A evidência da plena 
aceitação dessa solução. por parte de Paula Souza, está no fato dele ter-se 
desligado da Câmara dos Deputados para exercer a direqáo e a organização da 
Escola Politécnica de São Paulo, cargo que exerceu até sua morte. 

No dia 15 de fevereiro de 1894 a Escola Politécnica foi inaugurada com 
a presença do Presidente do Estado, Bemardino de Campos e do corpo docente 
recem-construido sob a direção de Antonio Francisco de Paula Souza; Luiz 
Anhaia Mello, era o vice-diretor; e o primeiro grupo de lentes era constituido 
por Francisco de Paula Ramos de Azevedo, Manoel Ferreira Garcia Redondo, 
João Pereira Ferraz, Francisco Ferreira Ramos e Carlos Gomes de Souza 
Shalders. 

Antonio Francisco de Paula Souza (1843-19 17) herdara de seu avô paterno 
Francisco de Paula Souza e Mello, o espírito dos liberais do Império; e de seu 
av6 matemo Antonio Paes de Barros, a bravura dos primeiros plantadores de 
café. Mas sua personalidade foi moldada por um espírito revolucionário. Aos 
quinze anos foi enviado à Europa para estudar. Depois de um curso secundário 
na Alemanha, ingressou no E.T.H. (Eidgenossische Technische Hochschule) de 
Zurich, em 1861. Nessa época associou-se a sociedades revolucionárias, 
apaixonou-se pela causa da unificação da Itália; por um acaso não encontrou- 
se com Garibaldi, para unir-se às suas forças. Fez amizade com o poeta operário 
Georg Herwegh. Em Zurich envolveu-se em questões que diziam respeito ao 
próprio reitor do E.T.H. e que acabaram em duelo. Devido a isso transferiu-se 
para a Technische Hochschule de Karlshule, onde diplomou-se como engenheiro 
civil em 1865. 

Ao regressar ao Brasil, em 1867, atuava abertamente como anti- 
escravagista e republicano. Contudo foi nomeado Inspetor de Obras da Província 
de São Paulo; porém é dispensado pois caira o governo liberal. Foi então que 
exp6s suas idéias, revolucionárias para a época, no seu livro: "A República 
Federativa do Brasil", publicado em 1868, onde assume declaradamente uma 
atitude contra o regime imperial e escravocrata. Em concordância com essa sua 
posição política foi um dos signatários da Convenção de Itu. 

Combatido por suas idéias, decidiu deixar o país, embarcando para os 
Estados Unidos, onde encontra ocupação em obras e projetos ferroviários de 
1869 a 1871. Voltando ao Brasil, passa pelaEuropa ondereencontra seu amigo, 
o poeta revolucionário, Georg Herwegh e casa-se com sua filha Ada Virgínia, a 
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qual foi sua fiel esposa até a morte. No Brasil, dedica-se à engenharia ferroviária 
como engenheiro chefe da construção da Estrada de Ferro Rio-Clarense e projeta 
e constroe a Ituana. 

Com a proclamação da República, abraça calorosamente a vida política. 
Faz parte do Governo Provis(írio, do agora Estado de São Paulo, entre 1889 e 
1890. É então convocado por Floriano Peixoto para seu Ministro do Exterior e, 
depois, Ministro da Agricultura. Nessa condiqão promove um estudo de 
modernização da "São Paulo Railway", que mostrava, na época, deficiência na 
capacidade de transporte da produção cafeeira. Submete seu estudo a Florimo 
Peixoto; mas, ante a indefinição desse, demite-se e volta para São Paulo. 

Em 1892, Paula Souza foi eleito deputado estadual e, logo em seguida, 
presidente da Câmara dos Deputados. É nessa função que luta pelo 
estabelecimento em São Paulo, de um ensino voltado a formação deengenheiros 
práticos, construtores e condutores de máquinas, mestres de oficinas e diretores 
de indústrias; porém, baseado em conhecimentos de matemática e de ciências 
aplicadas às artes e indústrias. Ora, nisso vê-se a intluência da filosofia de 
ensino adotada nas escolas técnicas superiores germânicas. Essas eram separadas 
das universidades, enfatizavam o valor do ensino técnico, aprendido em 
laboratórios e oficinas; porém, paralelamente, ao estudo das matemáticas e das 
ciências naturais. 

Foi esse espírito que dominou o que chamaremos de 1" fase da história 
da Politécnica. Fase que irá desde sua fundação até a criação da Universidade 
de São Paulo, em 1934. Apesar de Paula Souza ter falecido em 1917, pode-se 
dizer que a sombra de sua figura permanecia ainda nos corredores de sua Escola. 
É ainda de se notar que o último de seus fundadores, Carlos Gomes de Souza 
Shalders, aposenluu-se eni 1933, depois de dirigir a memorável atuação da 
Escola Politécnica na Revolução de 32. Assim essa primeira fase da Politécnica 
coincide no tempo e no espírito com a República Velha e sua democracia 
autoritária. 

Logo ao final do primeira ano de existência da Escola, Paula Souza, 
voltando a insistir na sua idéia original de um curso preliminar cuja finalidade 
era a de suprir as deficiências no curso secundário, encetou a criação de um 
curso preliminar, de um ano a mais dos cinco originais, e um curso geral de 2 
anos, comum a todos os cursos especiais. Os alunos habilitados no curso 
preliminar receberiam o Utulo de contador e os alunos habilitados nesse curso 
e mais nas cadeiras de Física, Topografia e na aula de Desenho Topográfico, 
receberiam o titulo de Agrimensor. Aos alunos habilitados no preliminar e nos 
dois anos do curso fundamental, tinhamdireito ao titulo &Engenheiro Geógrafo. 
Criou-se ainda um curso especial de Maquinistas, de dois anos, em bases 
inteiramente técnicas. Em 1897, criou-se mais um curso técnico de Condutor 



de Trabalho, com três anos de duração. Aos cursos especiais de engenheiros 
civis, industriais e agronomos, tinha sido, já em 1894, acrescido o do engenheiro 
arquiteto. 

Assim Paula Souza, viu sua idéia original estabelecer-se definitivamente, 
com uma Escola Politécnica, constituida por um curso preparatório, com a 
dupla finalidade de suprir as deficiências do ensino secundário e de melhorar a 
instrução daqueles que não pretendiam alcançar diploma de engenheiro mas, 
tão somente serem instruídos como contadores, agrimensores, geógrafos, 
mecânicos e maquinistas, antecedendo a cursos especiais de várias modalidades 
de engenharia. Era o modelo germânico das Escolas Técnicas e não o modelo 
francês da "École Polytechnique", adotado na Politécnica do Rio de Janeiro. 

Embora, em 191 1 tenha sido extinto o curso de Engenheiros Agronomos 
- em vista, da criação da Escola Agrícola de Piracicaba - e os cursos técnicos de 
Mecânico, Condutor de Trabalho e Maquinista, tenham sido cancelados - 
provavelmente em vista de cursos semelhantes no Liceu de Artes e Ofícios - a 
orientação prática de Paula Souza continuou; pois até 1934, haviam as aulas 
práticas nas oficinas mecânica e de carpintaria enos laboratórios, naquele tempo 
chamados de Gabinetes. As aulas teóricas e de exercícios, de repetição, como 
se chamavam na época, eram todas dadas de manhã, enquanto que todas as 
tardes, das 2 as 6 horas, haviam as aulas práticas delaboratório, oficinas, projetos 
e desenho. 

Dos gabinetes, o que mais se sobressaiu foi justamente o de Resistência 
dos Materiais, organizado por Paula Souza, sob projeto do Prof. Ludwig 
Tetmayer, um dos luminares da Resistência dos Materiais, professor de E.T.H. 
de Zurich, que enviou a São Paulo, um seu assistente, o Eug. Wilhelm Fischer, 
que o dirigiu de 1902 a 1905, sendo substituído pelo notável engenheiro 
brasileiro, formado na primeira turma da Escola: o Eng. Hyppolito Gustavo 
Pujol Jr. Pois esse Gabinete - juntamente com a Estação Experimental de 
Combustíveis e Minérios, do Rio de Janeiro - foram os germens da Tecnologia 
brasileira. Enquanto, no Rio de Janeiro estudavam-se os combustíveis e os 
min6rios nacionais aqui em São Paulo, iniciou-se a pesquisa tecnológica dos 
materiais de construção civil. Pois os resultados da primeira pesquisa tecnológica 
feita no Brasil, são os de um grupo de alunos da Escola, sob a orientação de 
Pujol, publicados pelo Grêmio Politécnico, em 1905, sob o titulo "Manual de 
Resistência dos Materiais". 

A pesquisa tecnológica desenvolvida no Gabinete de Resistência dos 
Materiais foi muito bem sucedida em vista de que, na época, estava iniciando a 
construção de edifícios em concreto armando o qual exigia, ai6m do cálculo 
matemático, o controle das propriedades do cimento e das barras de aço. É de 
se notar que nas apostilas de Resistênciados Materiais, ditadas por Paula Souza, 
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já se encontram, datadas de 1913, aulas sobre o cálculo do concreto armado. 
Além disso, está registrado nos arquivos do Gabinete, conservados pelo I.P.T. 
o primeiro ensaio direto sobre estruturas de concreto armado: um edifício à 
Rua Direita que, creio eu, ainda existe. 

Apesar detodo seu esforço Paula Souanão conseguiuintroduzir aprática 
corrente da pesquisa tecnológica 1x1 indústria fabril - principalmente de tecidos 
e de alimentos - que surgia em São Paulo, pouco antes da primeira guerra 
mundial. Essa indústria era, quase toda, de propriedade de imigrantes italianos, 
enriquecidos direta ou indiretamente, pela produção de café e que contratavam 
mestres europeus, para fabricarem produtos de fabricação já padronizada, por 
máquinas prontas, as quais não requeriam pesquisa alguma. Contudo, a 
montagem, a manutenção dos equipamentos e a organização industrial, 
requeriam consultoria técnica. Isto levou Paula Souza a contratar em 1913, dois 
professores suiços Feliz Hegg e Roberto Mange; o primeiro para reger as cadeiras 
de "Motores Térmicos e Termodinâmica" e de "Fábricas"; o segundo para a de 
"Máquinas e Desenho das Máquinas". Esses dois professores muito contribuiram 
para o desenvolvimento industrial de São Paulo, especialmente Roberto Mange 
que se tornou o mestre da nossa organização industrial, organizando o IDORT, 
em 193 1, e tomando parte na criação do SENAI, em 1942. 

Contudo, o pouco contato entre ensino politécnico e indústria fabril 
paulista, durante a República Velha, talvez tenha sua cansa na predomiwhcia 
da política agrária dos fazendeiros, detentores do poder político, em oposição 
as empresas fabris, quase todas em mãos de imigrantes. Havia, entretanto, um 
ramo intermediário, que era o das empresas importadoras que, de um lado 
encontravam apoio na política dc exportação do café e importação de bens de 
consumo e de outro, apoiavam-se no fornecimento de materiais e equipamentos 
às fábricas. Mas, também essas estavam, na sua maioria, nas mãos deirnigrantes, 
desinteressados pela pesquisa tecnológica local. 

Mas, um ramo da indústria prosperou, apoiando-se nos ensinos 
tecnológicos da Escola Politécnica. Foi a indústria da constniçào civil, ligada a 
de materiais de construção e à indústria cerâmica. Mas, essa interligação entre a 
Escola e a Indústria não é mais obra de Paula Souza, mas, sim do seu 
companheiro na fundação e direção da Escola: o arquiteto Francisco de Paula 
Ramos de Azevedo (1851.1928) - diretor da Escola, deste a morte de Paula 
Souza, em 1917 até 1928, quando morreu. Foi ele o orientador dos arquitetos, 
na concepçáo e projeto dos grandes edifícios de São Paulo, da época; e, também, 
o professor de Construção deEdifícios dos engenheiros civis que se sobressaíram 
no grande surto de construção que houve em São Paulo, durante e após a 
primeira guerra mundial. Sua atuação não só é a de professor, mas também, 
deve-se ao fato de ter organizado seu escritório técnico de projetos arquitet6nicos, 
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em conjunto com uma casa comercial de materiais de construção e uma 
companhiafinanciadora da constmqão de edifícios, formando assimum sistema 
industrial completo. A Ramos de Azevedo devem ser prestadas as homenagens 
como àquele que tornou possível a espantosa expansão urbana de São Paulo, a 
partir da primeira década deste século, tanto no que se refere às mansões da alta 
burguesia, como as residências padronizadas da classe média e da pequena 
burguesia, que surgiram então, graças à prosperidade trazida do café. 

Mas, foi com o advento do concreto armado e com a necessidade nacional 
da fabricação do equipamento sanitário, elétrico e térmico das habitações que a 
indústria da construção expandiu-se a partir de 1920. É então que a figura de 
outro politécnico ilustre aparece no cenário: é a do Eng. Roberto Simonsen 
(1880-1948), engenheiro industrial, economista e historiador, quando fundou, 
em 1920, a Companhia Construtora de Santos, a primeira das grandes 
construtoras que aparecem, a partir de então, em São Paulo. 

Mas. a intensificação da conslnição de estmNa5 de concreto armado, 
exige a pesquisa tecnológica. Daí a transformação em 1926, do Gabinete de 
Resistência dos Materiais, cuja finalidade era essencialmente didática, no 
"Laboratório de Ensaios de Materiais", anexo a Escola Politécnica, com 
obrigatoriedade de dar as aulas práticas de Resistência de Materiais aos alunos 
da Poli; porém, livre de servir a qualquer interessado em ensaios ou pesquisas 
tecnológicas. Coube ao politécnico Ary Frederico Torres (1900-1972) a 
incumbência de organizar o L.E.M. Foi ele que brilhantemente fez avançar os 
conhecimentos tecnológicos sobre o concreto armado, escrevendo, em 
colaboraqão com Romulo Romano: ''A Dosagem Racional do Concreto". Foi 
ele, tambem, que orientou a pesquisa metalográfica para os ensaios mecânicos 
e micrográficos das barras de aço a serem utilizadas nas estruturas de concreto 
armado. 

Episódio notável do final dessa primeira fase, foi o da Revolução 
Constitucionalista de 1932. Toda a Escola Politécnica com sua Congregação, 
sob a direção do Proi. Carlos Gomes de Souza Shalders, o último sobrevivente 
dos fundadores e que substituira Ramos de Azevedo em 1928, com a totalidade 
do corpo docente e discente solidarizando-se com o movimento, a Poli foi 
requisitada, pelo governador Pedro de Toledo para constituir o Serviço de 
Engenharia da Força Pública do Estado. 

O Laboratório de Ensaios de Materiais, sob a direção do Eng. Adriano 
Marchini, transformou-se numa verdadeira fábrica de munição de artilharia e 
de granadas de mão. Como não havia TNT, para essas granadas foi usado o 
amonal como explosivo, constituido por nitrato de amonio. Mas, os 
conhecimentos que se tinham desse alto explosivo eram imperfeitos; daí a 
necessidade de experiências e ensaios perigosos. Nessas experiências morreram 



Douglas Mc Lean, Joaquim Bohn e o estudante José Greff Borba. Os engenheiros 
Cyrillo Florence e Romulo de Lemos Romano, sofreram lesões graves, com o 
manuseio do amonal, vindo esse último, por essa causa, falecer quatro anos 
depois. O Eng. Adriano Marchini perdeu a mão direita num ensaio com granada. 
O LEM fabricou ainda bombas de fumaça e lança-chamas e o famoso morteiro, 
denominado Marcellino, em homenagem ao capitão que morreu com o Cel. 
Julio Marcondes Salgado, em um ensaio dessa arma. 

A Escola Politécnica mobilizou seu departamento de topografia para 
executar plantas e mapas dos setores de luta, corrigindo detalhes e modernizando 
plantas antigas. No Gabinete de Física, foram adaptados binóculos, obtidos por 
doação, para transformá-los em instrumentos auxiliares da artilharia. AEscola, 
além de estudar e ensaix chapas de blindagem, capacetes de aço e máscaras 
contra gás, supervisionou a montagem, em oficinas ferroviárias, de quatro trens 
blindados e vários carros de assalto. 

É de se lembrar o episódio de um gnipo de alunos que, julgando mais 
heróico ir para o front de guerra, do que ficar na retaguarda fabricando munições, 
desobedeceram a requisição de professores que os convocaram para os Serviços 
de Engenharia da Escola, e partiram para o front como soldados rasos; se não 
me engano, com o batalhão Piratininga de Caçadores. 

Com a criação da Universidade de São Paulo, em 1934, tem início uma 
segunda fase dahistória daPolitécnica. É significativo que o último sobrevivente 
do gmpo de seus fundadores, aposente-se em 1933. Os anos de 1930 a 34, com 
as revoluções de 30 e 32, a crise do café e o abalo da "estmtura essencialmente 
agrícola" do país, são anos de transição. Nesses já se faz sentir a influência de 
Teodoro Ramos, professor de Mecânica e Cálculo Vetorial, cuja mentalidade 
concebia a engenharia mais dependente de conhecimentos matemáticos do que 
de aprendizado em Oficinas. Concebia assim a formação universitária como 
mais conveniente aos engenheiros, do que a formação politécnica superior, nos 
moldes germinicos de Paula Souza. 

Da atuação de Teodoro Ramos, como um dos organizadores da 
Universidade de São Paulo, fundada aliás por um politécnico, Armando Sailes 
de Oliveira, resultou que os cursos básicos de Matemática e Física deveriam ser 
minisírados por matemáticos e físicos, em conjunto com os cursos da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras. Com esse fim a USP contratou professores para 
esses dois cursos: os de Matemática, dados pelos italianos Luigi Vantapié e 
Giacomo Albanese, e o de Física pelo ítalo-nisso Gleb Wataghin. O sucesso 
desses dois cursos na Politécnica, de 1934 a 1938 6 inegável. Provavelmente 
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por causa da superior capacidade didática desses mestres e ainda, por estarem 
eles conscientes de estar lecionando para futuros engenheiros, embora fosse 
notório que eles procuravam, entre os melhores alunos, alguns que os seguissem 
abandonando a engenharia - como foram os casos de Mario Schenberg e Marcelo 
Damy de Souza Santos. 

Evidentemente isso sucitou a oposição dos politécnicos professores de 
Matemática e deFísica e de alguns dos seus colegas. Mas, curiosamente, apesar 
de terem os professores Cintra do Prado e Monteiro Camargo sido reintegrados 
em suas cátedras em 1938, a estruturação dos cursos a partir de um "biênio 
fundamental" - essencialmente constituido pelas cadeiras de Matemática e Física, 
manteve-se. Assim a intluéncia dos professores italianos perdurou na Escola. 
Embora tenham eles sido afastados, a idéia do ensino científico avançado, como 
propedêutica a qualquer dos ramos da engenharia manteve-se. É sintomático 
que a partir dessa época, o ensino prático em oficinas e gabinetes foi sendo 
paulatinamente diminuindo, tendo desaparecido as primeiras e transformados 
os gabinetes em laboratórios. 

Por outro lado, o Laboratório de Ensaios de Materiais foi no mesmo ano 
de 1934, transformado no Instituto de Pesquisas Tecnolúgicas - I.P.T., como 
autarquia ligada a USP, através de um Conselho de Administração, no qual a 
maioria dos membros era de professores da Escola. Apesar do I.P.T. incwnbir- 
se das aulas práticas das cadeuas de Tecuologia, Resistência dos Materiais e 
Mecânica dos Solos e Fundações, a pesquisa tecnológica saiu do âmbito da 
Escola epassou a ser feita pela autarquia criada. O que trouxe para o LPT. uma 
época de inegável prosperidade, principalmente quando a doutrina 
desenvolvimentista instalou-se no país, a partir de 1940. 

É de se notar que uma modernização semelhante deu-se, tambem, na 
mesma época, em outra ciência básica: a Geologia, essa levada a efeito pelo 
grande professor brasileiro que foi Luiz Flores de Moraes Rego (1896-1940). 
Pode-se afirmar que foi sob a orientação de Moraes Rego que se iniciou, na 
Poli e no IPT, estudos de geologia aplicada a geotecnologia, pioneiros no Brasil, 
não só na área de Minas e Metalurgia como também na Civil. 

Durante a Guerra, a atuação da Escola e do IPT foi notável nos programas 
de mobilização econômica; na assistência dada a construção de aeroportos, 
mormente no que concerne a pavimentação de pistas de pouso, com a 
transferência de respectiva tecnologia, através do Corpo de Engenheiros do 
Exército Americano. Também foi notável a contribuição da Escola e do IPT na 
substituição de importações, principalmente na fabricação de peças de máquinas 
e de automóveis e no desenvolvimento dos gasogênios que vieram resolver o 
problema da falta de gasolina para os automóveis. 

Há ainda um desenvolvimento intenso nas cadeiras básicas do curso de 
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engenheiros civis. Em 1940, o Prof. Telemaco van Langendonck conquista as 
cadeiras reunidas de Resistência dos Materiais e Estabilidade das Construções, 
com tese de cátedra que versava sobre os resultados de uma sua longa 
investigação no IFT na verificação do comportamento de estruturas de pontes 
de concreto armado. Também em 1940 as duas cadeiras de Tecnologia Civil e 
Mechica são reunidas numa só, sob o titulo de "Materiais de Constnição", 
cujo concurso é brilhantemente vencido por Ary Torres. É dessa época também 
a conquista da cátedra de Hidráulica e Saneamento pelo Prof. Lucas Nogueira 
Garcez. Em 1943, há o início dos ensinamentos específicos sobre concreto 
armado em cátedra especial, a de "Concreto Simples e Armado. Teoria. 
Experiência e Aplicações a Casos Correntes", cujo concurso é vencido por Nilo 
Amaral. Nessa época, também, a cadeira de "Pontes, Fundações e Grandes 
Estnitnxas" é desdobrada em duas: "Pontes e Grandes Estruturas" e "Mecânica 
dos Solos e Fundações", cujos concursos são vencidos pelos professores Pedra 
Bento Gravina, sucedido por José Carlos Figueiredo Ferraz e Milton Vargas. 

Assim essa fase da história da Escola, pode ser chamada da fase das 
cátedras, das quais resultaram os grandes especialistas e tecnólogos do concreto 
armado, solos e fundações, hidráulica e saneamento, cuja atividade, a espetacular 
expansão da cidade de São Paulo, necessitava. A atividade no campo da 
engenharia de solos e fundações culminou com a introdução no país de um 
tipo de sondagens especiais para exploração do subsolo para fins de engenharia 
civil - o qual foi adotado por todas firmas consultoras nacionais. 

Mas, não foi só na área da engenharia civil que esse desenvolvimento 
aconteceu. Na área de Minas e Metalurgia, também o progresso se fez sentir de 
tal forma em São Paulo ao organizar na Politécnica o curso especial de engenheiro 
de Minas e Metalurgia que contou com a proficiente orientação dos professores 
Moraes Rego e Tarcisio Damy de Souza Santos. 

Em relação à metalurgia há que mencionar a criação e organização de 
uma Divisão de Metalurgia no IPT que veio a se constituir como uma verdadeira 
fonte da pesquisa tecnológica nesse setor no país. Essas são iniciadas ainda na 
antiga sede, à Praça Cel. Fernando Prestes, em São Paulo. Porém elas foram 
ampliadas quando suas instalações foram transferidas em 1944 para Usina 
Metalúrgica Experimental do IPT, no primeiro edifício constmído no atual 
"Campus" da USP. As atividades de pesquisa nessas instalações tiveram seu 
climax, logo em seguida, quando vieram a São Paulo, o professores Allan Bates, 
Roberi Franklin Mehl e Arthur Phillips, do Carnegie Tech, para ministrar aulas 
aos nosso metalurgistas. Os cursos práticos de Minas e Metalurgia da Poli, 
passaram a ser dados nas novas instalações do IPT, na Cidade Universitária, em 
1949. 

Na área de Hidráulica e Saneamento é intensa a atividade delucas Garcez, 
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visando a formação de um futuro departamento que engloba todas as atividades 
nessa área, em torno de um laboratório de ensaio. Em 1946 tem início a 
organização de um curso deEngenharia Sanitária em conjunto com aFaculdade 
de Higiene e Saúde Pública. Ainda nas instalações da Velha Poli, na Praça Cel. 
Femando Prestes, são executados ensaios hidráulicos em modelos físicos. 
Durante a gestão do governador Lucas Garcez (195 1-1955) essas atividades são 
incrementadas com a instalação de um Laboratório de Hidráulica, na Cidade 
Universitária - o qual encarrega-se dos ensaios para os aproveitamentos hidro- 
elétricos previstos no "Plano de Aproveitamento Hidro-energético do Estado", 
elaborado no govemo Garcez, sob a orientação de Nilo Andrade Amaral. 

Simultaneamente com esse desenvolvimento na área da Engenharia 
Hidráulica, dá-se uma expansão das atividades de pesquisa e ensino, 
respectivamente no IFT e na Escola, com relação estreita com o projeto e 
construção das barragens de terra, componentes dos aproveitamentos 
hidroelétricos planejados pelo govemo do Estado. Em 1948, o Prof. Karl 
Terzagh, da Universidade de Harvard, vem ministrar na Politécnica, um curso 
sobre Geologia Aplicada a Engenharia que inaugura essa tecnologia no Brasil. 
Nos anos seguintes, um outro professor de Harvard, Arthur Casagrande, vem 
ao Brasil para atuar como consultor, nessas mesmas barragens de terra. Assim 
consolida-se, no nosso Estado, a pesquisa tecnológica da área de engenharia de 
solos, obras de terra e fundações. 

Em maio de 1956, é assinado um convênio entre a Marinha do Brasil e a 
USP para a criação de um curso de Engenharia Naval na Politécnica, a ser 
frequentado tanto por estudante como por oficiais de marinha. A Marinha 
comprometia-se também a instalar em São Paulo um Escritório Técnico, para 
levar avante ações de seu interesse no campo da engenharia naval. 

Nessa época a direção daEscola resolveu ampliar seus cursos introduzindo 
várias disciplinas específicas, com as quais pretendia-se melhorar a formação 
de especialistas - isto exigiu a adoção de cursos opcionais. Assim o curso de 
engenheiros civis passou a oferecer quatro opções: Construções, Hidráulica, 
Esbuturas e Transportes; de Eletricista, duas: Eletrotécnica e Eletrônica; e o 
Naval, três: Estruturas, Máquinas e Eletrsnica. Além disso o curso de Minas e 
Metalurgia foi desdobrado em dois. 

Porém, essa excessiva especialização não durou muito. Logo constatou- 
se que a prática da engenharia no Brasil não admitia especializações tão 
específicas. Por isso voltou-se atrás e a última turma formada nesse regime foi 
a de 1971. Contudo as opções de engenharia elétrica permaneceram e, também, 
os cursos separados de Minas e Metalurgia. 

A série de ampliações do ensino da engenharia, deu-se em 1963, quando 
foram introduzidas disciplinas obrigatórias humanísticas de: Português, Filosofia 
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e Evolução das Ciências, sistemas Econômicos e Sociais Comparados e 
Problemas Nacionais; e ainda a disciplina de Introdução à Engenharia. 
Infelizmente a intenção da Congregação da Escola, de oferecer aos alunos uma 
oportnnidade de formação humanística não durou muito, pois, teve que ser 
extinta em 1970, com a reforma universitária que reservou a cada unidade de 
universidade o monopólio de ensino das suas matérias. 

O final desse período de expansão e especialização dos cursos de 
engenharia na Politécnica, deu-se com essa reforma universitária mas, na 
realidade ele teve início em 1964, quando foram definitivamente instituídos, na 
Politécnica, os cursos de pós-graduação. Com a departamentização definitiva 
das unidades da USP, pela reforma de 1970, com a orientação definitivamente 
dirigida pelos Conselhos Departamentais e com a instituição dos cursos de pós- 
graduação - agora coordenados pelas Câmaras de Pós-Graduação, pode-se 
admitir que se inicia um novo período na História da nossa Politécnica. Assim, 
os anos de 1964 a 70 foram os anos de transição para a atual fase da História da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Este último período da História da Poli, participou dos dois eventos da 
nossa História recente. Primeiro: a euforia desenvolvimentista dos meados da 
década de 70, com o governo Geisel e suas obras hidroelétricas gigantescas: 
Itaipu e Tucuruí, e o ambicioso acordo nuclear Brasil-Alemanha. Segundo: a 
primeira crise do petróleo, a gradativa entrada na crise econômica da qual ainda 
não saímos. 

Durante o clima de acelerado desenvolvimento material do país, a Escola 
aumentou constantemente as vagas abertas para matrículas, atingindo 700 na 
década dos anos 70. O número de engenheiros formados, até o ano de 1930, 
era emmédia 10 por ano; em 1933 chega a cerca de 30; em 1960, a205; em 1975 
chegou a 449 diplomados. Daí por diante, com o advento da crise econômica 
esse número diminuiu; porém o número da ordem de meio milhar diplomado 
deste ano, indica um novo aumento. 

O fato notável é a diminuição relativa dos diplomados em engenharia 
civil, em confronto com os dois outros cursos. Antes de 1940, o número de 
engenheiros civis sempre foi superior a 90% do total. Em 1980 ainda era de 
57%'. Agora é de menos 20%. Em compensação os diplomados em eletricidade, 
mecânica, produção e química cresceu enormemente. Em 1960 eles eram 32% 
e hoje chega a mais de 70% do total. Isto mostra um notável avanço de demanda 
de engenheiros pela indústria; enquanto que a engenharia civil permanece 
estagnada. 

Impressionante foi o desenvolvimento dos Laboratórios. Em 1970, o 
Laboratório de Hidráulica foi transformado em Centro Tecnológico de 
Hidráulica, a fim de atingir estnitura que permitisse atuar como centro de 
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assessoria consultiva, ensaios e pesquisas hs grandes obras hidroelétricas e de 
navegação fluvial e, também, o levantamento teleméiricos de dados hidrológicos. 

Não menos importante foi a contribuição do Departamento de Eletrônica 
no desenvolvimento da eletrônica e da computação no Brasil. Em 1968 foi 
criado o "Laboratório de Sistemas Digitais", junto a esse Departamento, tendo 
como finalidade não só didáticas mas também de prestação de assessoria a 
terceiros. Criou-se, além disso, um "Centro de Processamento de Dados" para 
os demais departamentos e para a administração da Escola. 

Apartir de 197 1, o "Laboratório de Sistemas Digitais" desenvolveu intensa 
atividade de projetos, desenvolvimento e construção de "hardwares" e 
.'softwares" de computação eletrônica. É nesse contexto que surgiu o projeto e 
construção do primeiro computador nacional: o "Patinho Feio" sob a direção 
do Prof. Antonio Helio Guerra Vieira. Em 1973, tem início a robotica nacional 
no L.S.D. com robô articulado, projetado e construído sob a direção do Prof. 
Lucas Antonio Mosato. Em 1991 o LSD foi transformado em "Departamento 
de Computação e Sistemas Digitais". 

Também em 1971 foi criado o Laboratório de Micro-Eletrônica, o primeiro 
da América do Sul, visando a formação de pessoal especializado e 
desenvolvimento de micro-eletrônica nacional. Nesse mesmo ano é constddo 
o primeiro circuito integrado brasileiro. 

No Laboratório de Química foi importantíssima a atuação do Prof. Walter 
Borzani que, a partir de 1969, iniciou as atividades do "Grupo Experimental de 
Bioquimica Industrial" - o qual foi um dos pioneiros da biotecnologia nacional. 
Esse grupo vem, desde então, dando o necessário suporte tecnológico a 
fabricação de álcool como combustível aitemativo da gasolina. 

Em 1973, completou-se a mudança da Escola, da Praça Cel. Fernando 
Prestes para a Cidade Universitária, com a transferência dos departamentos de 
Engenharia Civil. Com essa transferência, os cursos civis ganharam mais quatro 
laboratórios, capazes de desenvolverem tarefas didáticas e de pesquisas: o 
Laboratório de Solos; o de Pavimentação Rodoviária; o de Estruturas eMateriais 
Estniturais: e o de Mecânica Computacional. Criou-se ainda, em 1989, um gmpo 
de pesquisa para estudos, análises e pesquisas sobre sistemas de transportes - 
do qual surgiu o "Laboratório de Planejamento e Operações de Transportes". 

Com todos esses laboratórios avolumou-se a atividade de pesquisa na 
Escola, principalmente a partir dos anos 70, com relação aos cursos de pós- 
graduação. Pode-se dizer que a crise econômica, a partir de 1980, não prejudicou 
essa atividade de pesquisa. Pelo contrário, a instituição das bolsas de estudos e 
pesquisas por parte de CNPq e da FAPESP veio suprir em parte a falta de 
ofertas de trabalho, no campo da engenharia. Creio eu que se pode dizer que, 
nesse último período, vem sendo feito mais pesquisas do que em todas as fases 
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anteriores da história da Escola. 
Enfim, para terminar: permitam-me emitir uma interpretação pessoal 

minha, dessas três épocas eni quc tentei dividir a história da Escola Politécnica. 
Na primeira que durou de suainauguração em 1894 até 1930134 a sua organização 
é a de uma escola superior técnica, com aulas teóricas e de "repetição", pela 
manhã e intensa atividade prática em gabinetes experimentais, projetos e desenho 
e oficinas todas as txdes. A adminisuação segue a mentalidade liberal autoritária 
da República Velha, encarnada nas figuras paradigmáticas de Paula Souza e 
Ramos de Azevedo. A segunda época vai de 1934 a 1968170 é a época das 
cátedras universilárias em que a autoridade não mais está centrada em 
personalidades paradigmáticas, mas na Congregação dominada pelos professores 
catedráticos. Mas, paradoxalmente esses catedráticos, embora livres de traçarem 
as diretrizes de estudos de suas disciplinas, estão submetidos, enquanto 
Congregação. a uma legislação estadual e federal que limita suas ações aos 
termos da lei. O ensino passa a ser essencialmente teórico; amplia-se muito, 
mas, em detrimento das aulas práticas, desenho e laboratório; enquanto que as 
oficinas desaparecem. Isto tem, também, como origem, o aumento do número 
de alunos que torna o ensino prático difícil de ser realizado. A principal 
característica da terceira época, que tem início, com a reforma universitária de 
1970, é a depatamentização em que desaparece a figura do catedrático e a 
administração faz-se por meio dos Conselhos dos Departamentos e pelo 
Conselho Departamental sob a orientação da Diretoria. Com o crescimento 
ainda maior do número de alunos, e do número de disciplinas oferecidas, o 
ensino prático é sacrificado ao extremo. Mas, por outro lado, com o 
estabelecimento definitivo dos cursos de pós-graduaq50, e com frequência maior 
desses cursos, devido a falta de emprego resultante da crise econômica, a 
pesquisa tecnológica vem se incrementando consideravelmente. É possível que 
essa pesquisa tecnológica seja um dos fatores de desenvolvimento técnico do 
país, quando houver a retomada do nosso crescimento econ6mico. Isto abre a 
esperança de que se esteja formando no país um potencial científico e 
tecnológico, capaz de resolver os problemas materiais que afligem a maioria do 
nosso povo. 



ASPECTOS DA CRIMINALIDADE NA CIDADE 
DE SÁO PAULO EM FINS DO SÉCULO XIX 

Guido Fonseca 

A São Paulo das Úitimas décadas do século passado era uma cidade em 
transformação. A velha Paulicéia de estudantes e feição colonial estava dando 
lugar a uma outra mais moderna. Prédios, ruas, avenidas e mesmo bairros inteiros 
surgiam, desapareciam ou se modificavam, rapidamente. 

A causa explicativa principal desse crescimento vertiginoso era o aumento 
populacional impulsionado, notadamente, pelas grandes correntes imigrat6rias 
iniciadas a partir de 1875. Os 23.243 habitantes existentes em 1872 subiram 
para 64.934 em 1890"' e somavam 130.775 em 1894(2). Dentro desse contexto 
de mudanças a cidade via, também, agravarem-se os problemas já existentes e 
surgirem outros desconhecidos. O próprio submundo paulistano sofreria o 
influxo dessas transformações. É que juntamente com trabalhadores, famílias 
honestas epessoas de bons princípios a imigração arrastava consigo criminosos, 
vagabundos, jogadores, prostitutas, enfim toda aquela malta de indivíduos da 
pior espécie. Essa verdadeira legião estrangeira de desclassificados juntar-se-ia 
ao contingente nativo existente e seria a responsável principal pela mudança da 
fisionomia do nosso mundo marginal. 

A até então recatada prostituição converter-se-ia num pequeno 
microcosmo com representantes de varias nacionalidades. O mais velho reduto 
de meretrizes localizado nas ruas da Teatro (", Q~artel'~', Marechal 
Deodoro I@, "Beco dos Mosquitos" ('1, Senador Feijó, Benjamim Constant e 

1 - Richard M. Morse, "Formação Histórica de Sãn Paulo", S. Paulo, difusáo Européia do Livro, 
1970. pág. 238. 

2 - Hemâni Donato. "São Paulo no ano de 1894. Revista do Instituto Histórico e Georráiico de São 
Paulo, ano 1993, vol. LXXXVII, páp. 9. . 

3 - Antiga Rua do Santíssimo (desapareceria com o alargamento da Praça da Sé). 
4 -Chamou-se deoais Ruairmã Simdiciana. 
5 - AntigaRua 11 de Agosto. 
6 -Antes Rua de Sáo Gonçalo e depois do Imperador. 
7 - Travessa da Esperança e depoiq Felipe de Oliveira. 
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Quintino Bocaiúva não comportavam mais a enxurrada de prostitutas e 
esparramavam-se pelas mas Boa Vista e Líbero Badar6 para logo em seguida 
invadir os comeqos da São João e adjacências. 

A competição entre o mulherio, instigada pela ação dos mfióes, 
exacerbava-se, transformando a zona boêmia da cidade em mais um foco de 
escândalo, violência e desordem. Consoante Cândido Motta, o "espetáculo que 
as mulheres públicas davam nesta Capital, escandalizando a nossa sociedade, 
enchendo de pasmo os nossos hóspedes, depondo contra os nossos costumes, 
envergonhando-nos aos olhos do estrangeiro, reclamava uma pronta intervenção 
da Polícia" Mas, não foram somente as meretrizes as responsáveis pela 
transformação do lugar em mais um sítio turbulento e escandaloso. A região 
havia se convertido em local preferido de vadios, malandros, bêbados, 
desordeiros e outros da mesma natureza que davam àquela zona um aspecto de 
cidade sem lei onde brigas, tumultos, enfrentamentos com a policia eram 
constantes. Além disso. incautos frequentadores dos convertilhos, enquanto 
entretidos pelos afagos e carinhos das mulheres, viam seus haveres sumpiados 
por indivíduos escondidos em lugares estrategicamente situados. 

A situação tornara-se mais crítica nas imediações da Rua da Esperança, 
com especial destaque para o famoso "Beco dos Mosquitos", verdadeiro fortim 
das não menos célebres "polacas". Notadamente sobre suas moradoras é que 
recairia o peso do "Regulamento Provisório da Policia de Costumes", baixado 
em 1896, contendo restrições à conduta das meretrizes mais escandalosas '". A 
Câmara Municipal tentara também por um fim à promiscuidade existente nesses 
lugares onde as doenças venéreas grassavam perigosamente. Em 1892, discutiu- 
se muito a respeito de um projeto de lei propondo a regulamentação sanitária 
da prostituição ou a criação de um hospital destinado ao recolhimento de 
mulheres doentes e sem recursos ('O). O problema, porém, continuou consoante 
nos atesta ofício do delegado de polícia, Fausto Ferraz, dirigido ao Diretor do 
Serviço de Higiene da Capital onde apelava no sentido de serem adotadas 
providências com o objeto desiprecaver a sociedade do terrível contágio sifiiítico 
cu.10 maior foco é, sem dúvida, o Beco dos Mosquitos ou da Esperança onde 
habitam mulheres prostitutas sofrendo o mal de Vênus ..." '"' 

No entanto, essas e outras medidas seriam insuficientes para conter o 
avanço, cada vez mais audacioso, do meretrício, pelas Nas de São Paulo. 

A jogatina foi outro segmento do submundo a sofrer considerável 

8 - Cândido Motta, "Prostituisão. Polícia de Costumes. Lenocinio". Revista da  Faculdade de 
Direito de São Paulo, ano 1897, vol. V. pág. 312. 

9 - Idem. pág. 312. 
10-"Comio Paulistano" de 11-12-1892e 13-12-1892. 
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mudança nesse final de século. E mais uma vez pode-se atribuir a imigração 
uma parcela da responsabilidade pelo agravamento desse problema graças à 
chegada do aventureiro e do jogador profissional, mestres na arte de trapacear, 
aos quais se deve o caráter mais arriscado dados aos jogos e às grandes fortunas 
dissipadas. Alguns desses indivíduos, dotados de maior cinismo, chegavam a 
confessar pela imprensa as trapaças feitas ('". 

A expansão da jogatina chegaria a modificar a paisagem da zona boêmia 
de Sáo Paulo, pois era possível jogar-se abertamente em casas de família, nos 
bordéis de luxo, em clubes fechados ou abertos ao público, ou em qualquer 
lugar onde o vício e a gan$ncia pudessem ser satisfeitos. 

O "Palais Elegant? e o "Vila Tedesco", para ficarmos apenas entre os 
mais famosos, além de bordéis tornar-se-iam conhecidos pelas noitadas de 
desenneada jogatina(I3j. Desteúltimo, partiam frequentes reclamações de perdas 
de dinheiro nem sempre convincentes, obrigando a intervenção de funcionários 
apaziguadores ou quando necessário, violentos, para aquietar as vítimas 
recalcitrantes. 

Dos clubes que mais se notabilizaram destaquemos o "Clube dos 
Poiíticos", à Rua José Bonifá~io['~j, o "Sportmann Clube"; à Rua São Bento"", 
o "Círculo Paulista", a Rua Marechal Deodoro e o "Clube dos Girondinos", 
na mesma Rua, além de outros menores como o "Clube Nacional", o "Grêmio 
Paulista", a "Casa Reis", a "Casa Jordáo", etc ("'. 

O "Clube dos Girondinos", com suntuosas instalações, era dotado de 
resistentes portóes de ferro além de saídas emergenciais possibilitando fugas 
ripidas em casos de necessidade. Talvez por isso fosse o preferido dos jogadores 
estrangeiros. 

As periódicas diligências policiais realizadas nesses locais nem sempre 
alcançavam os resultados desejados. É que os responsáveis por essas casas 
eram avisados com antecedência, frustrando os objetivos das autoridades. 
Mesmo assim, o material utilizado para a prática ilícita, roletas, bancas, fichas, 
baralhos, rodos, etc., quando apreendido, era queimado em ato público, defronte 
do antigo prédio da "Repartição Central de Polícia", no Largo de São Bento ('", 
como se fosse um alerta aos mais teimosos. Mas, nada parecia intimidá-los, 

11 -"Correio Pau1istano"de 8-12-1896. 
12 - "AProvúicia de São Paulo" de 22-12-1878. 
13 - "ConeioPaulistano" de 14-3-1899 e29-5-1896. 
14 -"Correio Paulistano" de 31-5-1891. 
15 - "Coneio Paulistano" de 19-3-1893. 
16 -"Correio Paulistano" de31-5-1890. 
17 -"Correio Paulistano" de 24-6-1896. 
18 - "Correio Paulistano" de 29-5-1896. 
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pois data desse período o aparecimento, entre nós, do recém-criado "jogo do 
bicho", inicialmente bancado numa modesta, mas pioneira quitanda da Praça 
Antônio Prado "". 

O problema do menor abandonado vinha se arrastando desde os tempos 
coloniais e agravar-se-ia, sobremaneira, com o advento da imigração. A partir 
de então, notam-se, principalmente, na imprensa e nos relatórios dos Chefes de 
Polícia constantes reparos i3 situação cada vez mais aflitiva. Eram menores 
engraxando sapatos, esmolando, vadiando, ameaçando, danificando, agredindo 
e, o pior, cometendo delitos contra o patrimônio, alkm de outros. A gravidade 
era tal que alguns jornais prognosticavam um futuro sombrio para a cidade. A 
curto prazo, diziam, haverá um aguerrido exército de bandidos assolando a 
população, exército esse forjado nas ruas desde a mais tenra idade e, portanto, 
endurecido por todas as privações (20'. 

As autoridades responsáveis viam-se, no entanto, diante de um problema 
delicado e de difícil soluçáo dada a inexistência de estabelecimentos apropriados 
e insuficientes para abrigá-los e reeducá-los, porquanto as experiências 
anteriores, nesse sentido, haviam fracassado. Segundo o Chefe de Polícia, 
Theodoro Dias de Carvalho Jr., em seu relatório alusivo ao ano de 1894, os 
policiais "se resumem a aconselhá-los e mandam-nos em liberdade" para no 
dia seguinte encontrá-los nas tuas, novamente ("). 

A conseqüência principal dessa anomalia foi o crescimento da 
criminalidade infanto-juvenil. Isolados ou em bandos, haviamenores cometendo 
os mais variados delitos. Algumas quadrilhas de ladrões constituídas de crianças 
de 12 a 15 anos tornaram-se conhecidas. Uma delas era formada por "Miguel 
Charuto", "Frango Assado", "Girafa", "Boca-Torta" e "Mulatinho" "'). Dentre 
todos os menores que atuaram em nossa Capital, nesse penodo, um deles, o 
"25 Réis", foi um dos mais famosos. Com apenas 12 anos de idade, inteligente, 
ativíssimo e de uma loquacidade espantosa, conhecia a cidade como ningu6m. 
Relacionava-se com quadrilhas de delinqüentes, sabendo onde encontrá-las e 
disso se aproveitava para denunciá-las quando lhe convinha. Era um assíduo 
freguês dos xadrezes (13 ) .  Diga-se de passagem que nas dependências carceránas 

19 -"Correio Paulistano" de 29-7-1896. 
20 -"Correio Paulistano" de 24-9-1898. 
21 - Theodom Dias de Canalho Ir. "Relatório apresentado ao Secretário de Negócios da Justiça do 

Estado de São Paulo pelo Chefe de Polícia lleodom Dias de Canalho Ir, em 31-1-1895" - 
Typografia a vapor Espindola, Siqueira& Cia. - pág. 5. 

22 - Bento Prreú.a Bueno. "Relatório apresentado ao Secretário dos Negócios da Justiça do Estado 
de S. Paulo pela Chefe de Policia Bento PereiraBueno, em 31 de janeiro de 1896  - Typografia a 
Vapr Espindola Siqueira & Cia., pág. 355. 

23 - Cândido Motta, "Classificaçáo dos Criminosas-Dissertaçáo" - m. a Vapor Carlos Gerke & 
Cia. S.P. - pág. 74. 



76 REVISTA DO INSTiTWO HIST~RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

das repartições policiais e da cadeia pública viviam menores aos montes em 
promiscuidade com vagabundos, ébrios, desordeiros e outros ('". 

Para uma visão mais completa do submundo paulistano, antes de tratarmos 
da criminalidade propriamente dita, gostaríamos de enfocar dois outros 
problemas sociais que vinham desafiando também a argúcia dos nossos 
govemantes ao longo dos tempos: a vadiagem e a mendicância. 

Para a polícia, a maioria dos vadios e mendigos que perambulavam pela 
cidade eram estrangeiros válidos e capazes (15) .  Para outros, não passavam de 
"verdadeiros degenerados" pois, entre nós, inexistiam causas econômicas e 
morais que justificassem tais atividades (26). Na verdade, havia um sem-número 
de pessoas realmente necessitadas e outro maior de exploradores da caridade 
pública. É que a mendicância transformara-se numa profissâo bastante rendosa 
com o melhores pontos sendo disputados, inclusive, por pedintes oriundos de 
localidades distantes da Capital [2q. Tal situação possibilitava surpreender falsos 
mendigos escondendo grandes valores em seu corpo conseguidos através de 
esmolas. Era comum, quando presos e revistados, serem encontradas nas solas 
de sapato e amarradas As pernas sob simulada chaga e envolvidas em trapos 
imundos avultadas quantias, letras e mesmo cheques Acrescente-se ainda a 
exploração de crianças e pessoas idosas por elementos inescmpulosos, e também 
a conduta ousada e mesmo tmculenta de alguns que já não pediam, mas exigiam 
esmolas. 

Tudo isso dava a certos trechos da cidade, onde o número de vadios e 
mendigos era maior, a aparência desagradável e mesmo chocante gerando, em 
conseqüência, críticas às autoridades responsáveis. Estas contavam apenas com 
a boa vontade da Santa Casa, do pequeno e sempre lotado Asilo de Mendicidade 
e para os falsos mendigos com as ineficazes normas legais existentes. 

Quanto à vadiagem, a situação se não era pior, era pelo menos i y a l  a da 
mendicância. 

O Código de Posturas da cidade, relativo a 1892, prescrevia em seu art. 
198: "Toda a pessoa de qualquer sexo ou idade que for encontrada sem ocupação 
e em estado de vagabundagem será mandada apresentar à autoridade policial 
competente, para assinar o termo de que trata o Código de Processo Criminal" 
(29). Esse termo era assinado após o cumprimento dos 15 a 30 dias de prisão 
-- 

24 -Cândido Motta, ''A Justiça Criminal na Capital do Estado de São Paulo -Relatório apresentado 
ao Procurador Geral - 1894" - Typ. Espindola. Siqueira & Cia. S.P. - 1895 - pág. 10. 

25 - Theodoro Dias de Carvalho Ir., op. cit. pág. 5.  
26 -Cândido Motta, "AJustiçaC-úial na Capitaldo Estado de São Paulo...", pág. 11. 
27 -Bento PereiraBueno, op. cit. pág. 174. 
28 - Theodoro Dias de Carvalho Ir.. op. cit. pág. 5 
29 - "Posturas Codificadas da Câmara Municipal do Estado de São Paulo" - Typ. a Vapor de 

Vanordem &Cia. 1892 - pág. 31. 
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imposta. Nele, o vadio comprometia-se a tomar ocupação dentro de 15 dias. 
Tudo isso, porém, não exerceria nenhuma eficácia intimidativa ou mesmo 
reeducadora como se depreende dos protestos contidos em relatórios policiais 
e em outros documentos. Além do pouco tempo passado na cadeia, outra razão 
invocada era a de que grande parte dos vadios se constituía de estrangeiros e 
com relaçáo a esses o Código Penal de 1890 previa, em caso de reincidência, a 
deportação. Ora, para alguns, lamentava um Chefe de Polícia, "nada mais suave 
do que o cumprimento dessa sentença que muitas vezes se converte em cômodo 
passeio a sua terra natal" ('O!. E tinha razão aquela autoridade. Há registros em 
nossa crônica policial de casos dessa natureza com meliantes zombando de 
nossa legislação e dos responsáveis pela manutenção da ordem pública. 
Afirmavam que iam à Europa aperfeiçoar os seus estudos de malandros às 
custas da polícia paulista e que voltariam mais aperfeiçoados. 

Esse rápido apanhado de parte do submundo ilustra o crescimento e o 
exacerbamento dos males sociais cnfocados e ainda a ineficiência do Estado 
para, se não resolvê-los, pelo menos minimizá-10s. O mesmo se pode dizer de 
certos crimes, nesse final de século, que sc apresentavam com características 
distintas das do período anterior, ou seja, antes das grandes transformações 
sofridas pela cidade. E nesses casos, também, o estrangeiro aparece como o 
grande responsável, não só pelo aumento quantitativo de nossas estatísticas 
criminais como pela introdução de técnicas e modalidades delituosas até então 
desconhecidas entre n6s. Seria no campo dos delitos patrimoniais onde sua 
influência mais se faria sentir e de tal maneira que não será exagero apontar 
esse período como sendo o nascedouro dc quase todas as formas de se atentar 
contra o patrimônio alheio ainda hoje conhecidas. O maior impacto dessa 
atividade criminosa sobre a população seria provocado pelo surgimento da 
violência integrante de certos tipos infracionais como o roubo e o latrocínio até 
então raríssimos nas áreas urbanas da cidade. Esses crimes traumatizdvam. 
principalmente, quando envolviam pessoas conhecidas. O caso do farmacêutico 
Camilo Bourroul, morto a machadadas pelo italiano Nicola Cecci para roubar o 
dinheiro do seu estabelecimento, é um exemplo típico (31) .  Além de violentos, 
esses novos delinqüentes eram audaciosos porquanto atacavam a qualquer hora 
do dia ou da noite e mesmo nas partes mais centrais da Paulicéia. Os registros 
policiais dão noticia de assaltos em plena Rua São Bento, São João, 25 de 
Março, Praça Antônio Prado, etc. 

Os furtos, em suas variadas formas, conheceram um notável crescimento. 

30 - Theodoro Dia5 de Carvalho Ir., op. cit. pág. 6. 
31 - "A Província de São Paulo" de 27-1~1891. 



Estabelecimentos bancários, comerciais e outros, além de residências não 
resistiam às investidas dos marginais que impressionavam pelas técnicas 
aplicadas. Além do uso de chave falsa, o arrombamento, a escalada e a destreza 
foram práticas comqueiras utilizadas para alcançarem suas finalidades. Sobrados 
residenciais, considerados inexpugnáveis, começaram a ser invadidos sem que 
seus moradores se apercebessem. Dos estabelecimentos comerciais mais visados 
as joalherias se tomaram um alvo fácil sendo abertas mediante emprego de 
chave falsa ou rompimento de obstáculos. Ficaram famosos na crônica policial 
da cidade certos arrombamentos dignos de verdadeiros artesãos. A tentativa de 
furto da agência do Banco Mercantil de Santos, à Rua São Bento, embora ocorrida 
em 1900, pode ser apontada como um dos exemplos mais significativos desse 
tipo de ação criminosa, notadamente pela técnica empregada ''3. 

Dos furios mediante escalada, merece destaque o cometido em 1898, em 
que foi vítima o Museu do Ipiranga. O ladrão ou ladrões subiram pelo fio do 
pára-raios até o telhado de onde por meio de corda amarrada a uma comija 
conseguiram, pela janela situada no andar inferior, entrar na seção de 
numismática subtraindo, sem quebrar os vidros da mesa expositora, moeda de 
ouro e prata c33. 

O furto de carteira foi uma das modalidades criminosas surgidas nesse 
final de século e tornar-se-ia, desde logo, das mais habituais. Lugares de 
aglomeração como estações ferroviárias, praça do mercado, hipódromo, casas 
de espetáculos, bondes ou qualquer outro ponto onde pessoas se reunissem, aí 
poderiam ser encontrados os batedores de carteira. 

Por fim, é preciso ressaltar o aparecimento de uma forma de estelionato 
na época desconhecida em nosso meio, mas que seria aplicada com freqüência 
e êxito. Referimo-nos aos famosos "contos do vigário", com destaque para os 
chamados "Conto da Santa Casa" e do "Bilhete Premiado", também denominado 
"Toco-Mocho", ainda hoje empregados com sucesso. 

Para compreendermos melhor a real contribuição do estrangeiro nessa 
escalada delituosa será necessário nos repoltarmos, mais uma vez, a documentos 
da época. Alguns relatórios apontavam a origem do problema na ação 
inescmpuiosa dos encarregados de selecionar os imigrantes, que eram recnrtados 
inclusive, entre os foragidos da .Ju~tiça~~-". Certas autoridades, com maior clareza, 
indicavam os italianos e os espanhóis como "peritos no vício" e que precisavam 

32 - "Correio Paulistano" de 17-7-1900, 
33 - "Correio Paulistano" de 28-1-1898, 
34 - nieodoro Dias de Carvalho Ir., op. cit. pág. 5 .  
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estar sempre sob vigilância policial'") . Artigo com sintomático titulo. "A Calábria 
de São Paulo". publicado no Diário Popular de 6 de novembro de 1890 c3@. 
alertava para os "assassinatos horríveis e roubos audaciosos" cometidos nos 
bairros da Liberdade e Paraíso. em plena luz do dia e com toda a segurança da 
impunidade . Mas. estão nas estatísticas policiais os mais elucidativos dados a 
respeito . As publicadas no relatório do Chefe de Polícia e relativas ao ano de 
1895 nos parecem as melhores . Assim é que há 100 anos. registraram-se 1.467 
ocorrências policiais e foram presos 6.160 indivíduos. os quais. quanto às 
nacionalidades. dividiam-se em: 

. . italianos ............................................... 2.553 
brasileiros ..................................... 1 . 9 3 2  
portugueses ................... .. .............. 650 
espanhúis ........................................... 450 
alemães ............................................ 165 
franceses .............................................. 111 
austríacos ......................................... 73 
NSSOS ................................................ 71 
ingleses ................................................ 53 
turcos ................................................... 27 
norte-americanos ............................... 21 
árabes ............................................... 20 

.............. orientais .......................... .. 19 
argentinos ............................................ 17 
belgas ............................................. 16 

.......... suíços ..................................... ... 6 
holandeses ...................................... 6 
suecos .................................................. 3 
dinamarqueses .................................... 3 
chilenos ......................... .. .............. 3 
africanos ...................................... 3 
paraguaios ..................................... 1071 

35 -João Augusto de Pidua Fieury. "Relatório apresentado ao Dmo e E m o  . SI . Dr . Laurindo 
Abelardo deBrito. Presidente da província de S . Paulo pelo Chefe de Polícia Joio Augusto de 
Pádua Fleury . Juiz de Direito". . n p  . aVapr do Diária de Santos. 1879. p5.g . 5 

36 . Citado por Henrique RafFard. "Alguns Dias na Paulic6ian. Biblioteca Academia Paulista de 
Letras. 1977.pág . 103 . 

37 -Bento PereiraBueno. op . cit . pág . 463 . 



Os motivos dessas prisões foram: 
................ desordens ................... ..... 2.312 

.... gatunagem ........................... ,772 
embriaguez ...................................... ,722 
vagabundagem ................................... ,579 

........................................ averiguações 574 
., . .................................... ofensas tisicas 274 

suspeita ................................................ 234 
agressões ............................................. 176 

............................... vindos do interior 139 .. . indigencia ....................................... 113 
* .  demencia .......................................... 63 
. , .  homicidios ........................................... 31 
, . lenocimo .............................................. 30 

cumplicidade ....................................... 27 
requisição da Justiça .......................... 27 
tentativa de morte .................. .............. 17 
defloramento ........................ ....... 16 
deserção ........................... ... ............ 16 
anarquismo .......................................... 15 
crimes de dano .................................... 13 

................................... uso de armas 8 
* .  cartomancia ......................................... 1 

. . infanucídio ................................... ..... 1 (3" 

Não obstante haja um erro nos dados relativos às nacionalidades dos 
presos, pode-se observar a substancial contribuição estrangeira. 

No tocante aos motivos que levaram tais indivíduos à cadeia, a grande 
maioria refere-se a ocorrências de menor gravidade. Somadas as prisões de 
desordens, embriaguez, vagabundageme averiguaçócs, tcmos um total de4.187. 
Já as resultantes da prática de crimes patrimoniais, rotuladas de  gatunagem, 
ocupavam a primeira posiqão entre os delitos de maior potencialidade ofensiva. 
Ressalte-se. mais uma vez, que o aumento da prática dos crimes contra o 
pairimônio foi uma característica da criminalidade nesse período. 

Merecem destaque, nessa relação, por terem sido introduzidas pelo 
imigrante duas condutas infracionais até então desconhecidas em nosso meio 
social: o lenocínio e o anarquismo. 

As primeiras noticias sobre o aparecimento do cáften profissional datam 
de 1879. Escorraçadospela polícia do Rio de Janeiro queencetaraumacampanha 
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contra suas atividades, muitos fugiram para São Paulo. Inicialmente, eram todos 
estrangeiros, predominando os de nacionalidade ausiríaca, russa, polaca e alemã 
(39!. Exploravam as mulheres, acintosamente, inclusive através de contratos onde 
se estipulavam vantagens e ganhos Com a repressão policial, acobertaram 
suas ações exercendo profissões de alfaiate, agenciadores de negócios, 
comerciantes de móveis, de chamtos e outras'"!. Unidos, formavam verdadeiras 
associações, usando linguajar próprio '4* e fazendo reuniões periódicas. Uma 
delas, realizada na Rua Senador Feijó no 30, foi surpreendida pela polícia. Na 
ocasião além de seis cáftens, foram encontradas duas "polacas" de 10 e 15 anos 
de idade(43!. Nesse mesmo lugar, funcionava um dos antros de jogatina preferido 
pelos exploradores de mulheres (44. 

Aos mfiões deve-se uma parcela importante da responsabilidade pela 
mudança da natureza do meretrício, nesse final de século. A competição, a 
violência e o crime foram os novos ingredientes acrescentados a prostituição. 
Eram eles que, na maioria das vezes, furtavam os incautos fregueses das mulheres 
durante o encontro amoroso. Já a competição e a violência seriam conseqüências 
não só do maior número de meretrizes como também da exploração a que eram 
submetidas. 

Parecem datar de  1893 os primeiros registros da presença anarquista em 
São Paulo. Em meados desse ano o "Correio Paulistano" publicava algumas 
reportagens sob o título: "Imigrantes Anarquistas", onde, além de outras 
considerações, informava sobre a chegada de um grupo de libertários a bordo 
do vapor "Solferino", vindo de Gênova. Descobertos pela polícia quando já se 
encontravam na "Hospedaria dos Imigrantes" seriam todos repatriados (45'. Se 
esses foram forçados a retomar às origens, outros alcançariam a Paulicéia, sem 
maiores problemas, dando início a uma fase de intensa divulgação do ideário 
anárquico. Pelo menos isso é o que se conclui dos relatórios dos Chefes de 
Polícia relativos a esse ano e aos seguintes. É que dos quase 4.000 indivíduos 
presos em 1893, havia 20 anarquistas Ainda consoante o mesmo relatório, 
10 pessoas rotuladas de "Socialistas e Anarquistas" tinham sido fotografadas 
na Repartição Central de Polícia (47'. 

39 - Cândido Motta "A Justiça Criminal na Capital do Estado de São Paulo...", pág. 53. 
40 - João Augusto de Pádua Fleury. op. cit. pág. 27. 
41 - Cândido Motta, "ProstituiçZo. Policia de Costumes...", pág. 321. 
42 - "A Platea" de 4-6-1896. 
43 - "A Platea" de 9-2-1897. 
4 4  - Cândido Motta, "Prostituição. Polícia de Costumes...". pág. 321. 
45 - "Correio Paulistano" de 4-8-1893. 
46 - Theodoro Dia? de Carvalho Ir "Relat6rio apresentado ao Senhor Dr. Manoel Pessoa de 

Siqueira Campos, MD Secretátio da Justiça deste Estado pelo Chefe de Polícia, Theodoro 
Dia5 de Carvalho Ir. - 1893" - pág. 43. 

47 - Idem, pág. 43. 
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No ano seguinte' a atuação dos partidános do anarquismo far-se-ia sentir 
com mais intensidade. Na Rua Líbero Badarú n" 110 realizaram, sob discreta 
vigilância policial, uma série de palestras de pregação douirinária. Em 15 de 
abril, no entanto, quando discutiam os preparativos para o fcstejo de 1" de 
Maio, seriam todos presos Mesmo assim, no Dia do Trabalho montou-se 
um policiamento especial com aproximadamente 800 homens reforçando a 
guarda de edifícios públicos e patmlhando os pontos principais da Cidade '4Y'. 

Todo esse aparato, no entanto, não impediria a ação mais extremada de alguns 
que atiraram bombas em dois palacetes. Esses fitos alarmariam a população 15') 
e no mês seguinte a imprensa chamava a atenção de nossas autoridades para 
provável chegada de novos anarquistas provenientes de Buenos Aircs, 
chamando-os de "raça de gente perigosa, verdadeiros hoinens feras" [511. 

Também nesse ano de 1894, 17 libcrtários seriam presos 'jZ! c 14 
 fotografado^'^^'. Dentre estes, estavaFelix Vizzani ou Vezzanc Felice, presidente 
do "Centro Socialista", de orientação anarquista. 

Com o crescente aumento da imigração, o número de simpatizantes e 
ativistas do credo anárquico aumentava. Tornaram-se mais audaciosos em seu 
trabalho de proselitismo e mesmo em lugares públicos c dc grande movimento 
marcavam sua presença. No teatro São José, em plena apreseiitaçâo de "O 
Rigoletto", boletins anarquistas foram atirados das galerias para a platéia "". 
Quando a polícia agia, podiam ocorrer resistências como aconteceu no Teatro 
Apolo, oportunidade em que seria gravemente ferido u11 agente policial 155'. 

Para 1" de maio de 1895 esperavam-se novas n~anifestaçóes e a polícia, 
além de prender distribuidores de panfletos, efetuaria buscas nas residências 
dos libertários mais conhecidos logrando localizar manifestos, livros, jornais e 
correspondência que, segundo as autoridades policiais, rcvelavam "planos 
criminosos" 

O movimento anarquista, agora reforqado por jornais como "L' Avvcnire" 
e "I1 Risveglio" continuou numa ascensão constante e nos últimos anos do 
século XIX passou à fase de agitação nas ruas, com demonstraçóes de [orça, 
quando surgiriam as primeiras vítimas fatais (58J. 

48 - Theodoro Dias de Carvalho Jr ,  op. cit. relalivo a 1894, pág. 5 .  
49 - Theodoro Dias de Carvalho Ir. op. cit. ref. a 1894. pág. 22. 
50 -"Correio Pauliswno" de 1-5-1894. 
51 -Bento PaeiraBusnu. op. cit.pág. 10. 
52 - Theodoro Dias de Carvalho Jr. 011. cit. ref a 1894, pág. 82. 
53 - Theodoro Dias de Carvalho Jr., op. cit. ref. a 1894, pág. 248. 
54 - "Corrrio Paulistano" de 19-1-1895. 
55 - "A Platea" de 15-3-1896. 
56 -Bento PerciraBueno. up. çit. pág. 10. 
57 - Affonso A. de Freita~, " AImprensaPeriódicade São Paulo" in "Revistado Instituto Histórico 

e Geogrjfica de São Paulo". vol. XiX - 1914 págs. 722 e 805. 
58 -"Correio Paulistanu" de 21.9.1898. 



O "DIÁRIO POPULAR7' E OS LISBOA 

Adériro Calado (*) 

Ao comemorar o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo o seu 
primeiro centenário de táo gloriosa existência é justo que se relemhre também 
a atuação de importante órgão da irnprensa daquela época - o "Diário Popular" 
- na pessoa do seu ilustre diretor. o venerando jornalista José Maria Lisboa, que 
foi um dos destacados sócios fundadores deste nobre sodalício. 

Seja-nos, pois, permitido falar a respeito do distinguido decano da 
iinprensapaulista e. bruileira, ressaltando, principalmente, as magníficas figuras 
de homens de imprensa. representadas por Lisboa pai eLishoa filho, paradjgnias 
de honestidade, correção e trabalho! 

Assim, a 8 de novembro de 1884, num sábado, a tarde, saía a público o 
primeiro número do "Diário Popular", fundado por JoséMariaLisboae Américo 
de Canipos, sendo, o primeiro, Gerente e, o segundo, Redator Responsável, - 
isto logo após terem sido ambos, a 9 de outuhro de 1884, por motivos até hoje 
incxplicáveis. despedidos da "Província de São Paulo" pelo então novo sócio 
Alberto Salles que acabava de juntar-se a Rangel Pestana na direção dcste referido 
jornal, do qual também tinham sido eles, Lisboa e AmCrico de Can~pos, os seus 
reais fundadores, segundo anotação do nosso ilustre confrade Célio Dehes cin 
seu memorável trabalho sobre a insigne personalidade de "Campos Salles", o 
grande conciliador das finanças do Brasil. 

Nem bem se retiravam' quando inesperadamente Lisboa recebe uma 
espontânea e signitícaliva oferta do então proprietário Antonio Bento de Souza 
e Castro, seu cunhado e amigo, para adquirir todo acervo do "Jornal do 
Comércio", um dos Órgãos da imprensa paulistana daquela ocasião, como de 
fato o fez diante de tão promissora proposta. 

Depois disso, é que vieram, a convite de Lisboa, associarem-se a ele, 
Horácio de Carvalho e Kilai-io Simões Magro Júnior, fazendo parte integrante 
da direqão do novo jornal. 

(*) Palestra proferida a 11 dç maio de 1994 no auditbrio do 1.H.G.S.E 
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O início das atividades do "Diário Popular" ocorreu numa sede modesta 
instalada A Rua da Imperatriz (hoje Rua XV de Novembro), permanecendo aí 
durante 20 anos, transferindo-se depois, a 28 de março de 1907, para a Rua do 
Rosário (atual Rua João Brícola), num prédio de três andares, onde o jornal 
começou uma nova fase de suas atividades, transformado em sua estrutura 
básica, com maior número de páginas e respectiva tiragem, pois o jornal crescera 
e marchava resolutamente, em plena ascensão progressiva, sob o ardor e 
entusiasmo dos seus novos proprietários. 

José MariaLisboa e Américo de Campos cuidavam de estabelecerem, ao 
mesmo tempo que os reais objetivos, as linhas mestras de conduta a serem 
adotadas pelo jornal, tomando-seum órgão pertencente a todas as classes sociais. 

Nesta altura, o vespertino não pode mais contar com a valiosa cooperação 
do segundo sócio fundador, Américo de Campos, isto em razáo de haver ele 
defendido a causa republicana juntamente com Jose Maria Lisboa. Assim. em 
1891, o novo regime político nomeou-o Cônsul brasileiro em Nápoles, na Itália. 
Entretanto, de Nápoles ele enviava, de vez em quando, sua especial colaboração, 
representada por algumas crônicas, notas, ensaios etc. 

Tempos depois, José Maria Lisboa teve necessidade de contar com a 
participação mais efetiva dos seus filhos Amadeu e Lisboa Júnior na direção da 
empresa. Entretanto, esteúltimo, logo viu-se obrigado a assumi-laintennamente, 
quando, em 1910, o seu irmão foi acometido de grave enfermidade que o tornou 
inválido para o resto da vida, e também porque o seu velho pai começava a dar 
os primeiros sinais de cansaço e ficando meio adoentado, após uma labuta 
insana de mais de 50 anos consecutivos. 

Apesar disso, o "Diário Popular" prosseguiu na sua jornada de trabalho, 
não sofrendo nenhuma descontinuidade e, sobretudo, mantendo sua atitude 
liberal, franca e imparcial, dentro dos preceitos da ética profissional. 

O velho Lisboa rejubilava-se da destemida e dinámica ação do seu querido 
e amado filho. A bandeira por ele empunhada continuava a ser desfraldada em 
mãos mais jovens do novo lidador, firme e segura! 

Tudo prosseguia na sua marcha normal em direção ao rumo traçado, até 
queveio afalecer. rodeado dos seus, o denodado batalhador, José MariaLisboa, 
com 80 anos de idade. 

Depois, o jornal passou a ser dirigido diretamente por José Maria Lisboa 
Júnior, por mais 33 anos, ou seja, até a sua morte, havendo completado 73 anos 
de idade e mais de meio século de trabalho dedicado à imprensa. 

Após o seu desaparecimento, o "Diário Popular" continuou a ser 
administrado pelos seus primos, também sócios da empresa, Rodrigo Soares 
Júnior e JoséMariaLisboa Walter Seng, e, mais tarde, com o falecimento deste, 
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contou com a participação de Rodrigo Lisboa Soares. 
Na gestão dessa diretoria sucedeu-se outra mudança no jornal, quando a 

23 de janeiro de 1954, foi transferido para a Rua do Carmo, no 14, desta vez em 
novo prédio, com 8 andares, cspecialmente construído para ele, até que, por 
questões de implantação do Metrô para a Zona Leste, que ia atingir aquelas 
rcdondezas, foi obrigado a desocupá-lo. Ocorreu que a 26 de agosto de 1975, 
em virtude de negociações anteriores com "O Estado de São Paulo", que ia 
instalar-sc num grande parque industrial situado na Marginal do Rio lietê, o 
"Diário Popular", depois da compra, transferiu-se para a sede do referido jornal, 
com instalações bem mais amplas e modernas, situada à Rua Major Quedinho, 
n" 28, com 22 andares. Isto foi até a derradeira data de 23 de maio de 1988, 
quando, desistindo da empresa, os seus diretores decidiram vender o jornal, já 
centenário, passando, então, a ser seu novo diretor, o jornalista Ary Carvalho, 
sendo nesta fase, realizadas várias inovações de ordem geral, inclusive 
substituindo o logotipo do jornal, que antes era composto de letras góticas para 
outras mais simples e modernas. 

Aqui encerrou-se, com mais de um século, a operosa dinastia da 
tradicional famíliaLisboa sobre o "Diário Popular", que começa nova vida sob 
outra administração. 

O "Diário Popular" não era um órgão puramente materialista, visando 
apenas o lucro imediato. Tinha também seus atos de benemerência e de 
humanidade, em prol de uma assistência social, como podemos testemunhar 
por estes fatos: 

Na gestão de Lisboa Júnior o jornal patrocinou, de certa feita, durante o 
Natal, uma farta distribuição de doces e brinquedos às crianças carentes, realizada 
no então Palácio das Indúsírias, situado no Parque D. Pedro 11, que foi muito 
concorrida, comparecendo centenas de menores. 

Às vezes, para ajudar os jornaleiros, em condições menos favorecidas 
do que os de hoje, que possuem suas próprias bancas de revistas e jornais, 
concedia, como simples bonificação, uma distribuição gratuita de jornais da 
cdiçâo do dia, cuja quantidade correspondia com a dos pedidos feitos pelos 
prdprios jornaleiros em data anterior; sem que isso representasse uma promoção 
para incrementar as vendas. 

Certa feita, fez a doação de uma linotipo à oficina de tipografia da Escola 
profissional do Instituto D. Ana Rosa, com assistência mecânica, referente à 
desmontagem e montagem, aiem do transporte para o local da máquina em 
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apreço. 

Falar arespeito do "Diário Popular" seria praticamente impossível deixar 
de mencionar também a relevante. atuaçáo dos Lisboa, pai e filho, sendo o 
primeiro seu fundador e o segundo o continuador da magnífica obra do seu 
genitor. Na realidade, o joriial sempre foi um prolongamento da vida familiar, 
tão interligadas se achavam as suas existências. Principalmente sabendo-se que 
a família de José Maria Lisboa morava no andar superior do prédio onde se 
encontravam instaladas as oficinas do jornal. a entáo Rua da Imperatriz. 

De espírito eminentemente liberal, os Lisboa souberam dar ao jornal o 
cunho independente, sereno, altivo, sem quaisquer compromissos com facções 
políticas e religiosas, única e exclusivamente voltado à defesa da comunidade. 

A primeira agência de publicidade do Brasil - Companhia de Propaganda 
Paulista - anunciou seus serviços no "Diário Popular". 

Com a prática da publicaçáo de pequenos anúncios ou anúncios 
econômicos, já naquele tempo, o jornal abria o mercado geral de trabalho em 
Sáo Paulo. Era o raiar da iiiiplantaçáo dos conheciinentos dc lioje. sob a 
dcnoininaçáo çcnCrica de  tnarketirzg, 0 que niuito contribuiu para r> 
extraordinário proçrcsso da indústria e do comLrcio paulista. Os classilicados 
do "Diário Popular" toniaram-se uma tradição. 

Os "Precisa-se" e "Oferece-se" criaram um novo campo de trabalho entre 
as hinç.óes domésticas e outras nietiores até então náo qualificadas. A partir daí 
os pequenos anúncios foram fundamentais na existência do jornal. 

José Maria Lisboa foi um homem de larga vis30 e grande tirocínio; que 
tudo aprendera na luta coristante do dia-a-dia. i\ sua única escola, após as 
primeiras letras, constituiu-se na dura realidade da Escola da Vida! 

Com a 1" Grande Guerra Mundial o "Diário Popular' sentiu, pela primeira 
vez, a tristeza de contar com um censor em sua redaçáo, pois o governo de 
Wenceslau Braz, com isso, vetava toda e qualquer informaqáo sobre a crise 
política que imperava no Pais, pretendendo, com essa medida, evitar o pânico 
que poderiam causar as noticias da frente de combate. 

O "Diário Popular" é um dos poucos jornais do Brasil e no muntio que 
sobreviveram mais de um século. E José Maria Lisboa dcsfruta a primazia de 
haver sido o fundador de dois úrgãos da imprensa paulista que ultrapassaram 
esse tempo, fazendo hojeparte integrante da História do Brasil, tendo participado 
ou assistido de todos os fatos mais importantes relacionados com a vidanacional. 

A sua coluna "Pequena Nota" que por muitos anos, na gestáo de Lisboa 
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Júnior, foi publicada dianamente, ao alto; à esquerda, da primeira página, tornou- 
se famosa, pelo seu comentário político, conciso, parcimonioso e mormente de 
rara clarividência. O jornal era; por essa razáo, vivamente aguardado e procurado 
por inúmeros leiiores. 

O interesse dessa publicação é que vinha do Rio de Janeiro e assinada 
simplesmente pela letra "X"' desconhecendo o púhlico seu verdadeiro autor, 
que quer nos parecer ter sido Victor Vianna. 

JOSÉ MARIALISBOA - Num sucinto bosquejo tentaremos, em princípio, 
discorrer a respeito da vida c ohra dc José Maria Lisboa, que nasceu em Lisboa, 
Portugal. a 18 de março de 1838. 

A sua infância passou-a no recesso do lar paterno. E já na adolescência, 
com pleno consentimento dos pais, quis tentar a sorte transferindo-se para o 
Brasil, que representava para os jovens coino ele, um novo mundo pleno de 
esperanças e oportunidades de trabalho' procurando, assim, satisfazer suas 
naturais e justas ambições. E' como ele próprio afirmava com tanta precisão: "a 
10 de junho de 1856, ao meio-dia, f u i a  sua entrada em São Paulo, contando 
apenas 18 anos e cerca de 3 meses de idade." 

Vinha imbuído de ânimo iorte e bastante resoluto para enfrentar, com 
dispsiyão, os eventuais percalços da nova vida em outras plagas estranhas, as 
mui promissoras lerras do Braiil! 

A 17 do mesmo mês, eis que comera logo a trabalhar nas oficinas do 
"Correio Paulistano", onde permaneceu até fins de maio de 1859' quando se 
transferiu para o Rio de Janeiro, por motivo de saúde, e que para não perder 
tenlpo aiuou no jornal ''O Movimento", retirando-se em dezembro do mesmo 
ano. Regressou a São Paulo ein 6 de janeiro de 1860, voltando a trabalhar no 
velho redulo republicano, onde chegou, pelo seu próprio mérito, a ocupar as 
funções de gerente, depois de haver sido revisor, angariador de assinaturas, 
preparação de orçamentos e outros serviços a serem executados pelas suas 
oficinas e, ainda, com a incumbência de dirigi-las, além de cumprir, se necessário 
fosse, quaisquer outras tarefas conceriientes ao ramo. 

Enfim, foi um gráfico polivalenle, como hoje se poderia dizer, desde a 
composiçáo da matéria, revisão de provas e até a impressáo final, indo mesmo 
além, como jornalista, escritor e até poeta, além de político. Gostava muito de 
versejar e fazer trovas, além de humorista inato. 

Sua primeira ohra publicada em 1866, "Cousas e Lousas", que saiu sob o 
pseudônimo de Júlio de Albergaria' compreendia a reuniao de uma série de 



crônicas, humorismo e outras modalidades que tinham sido publicadas no 
"Correio Paulistano". 

É tarefa difícil distinguir-se alguns dos seus trabalhos, pois, o que escreveu 
geralmente aparecia sob diversos supostos nomes. Sinal evidente do quanto 
era modesto! 

Paralelamente 2s suas atividades no referido jornal, em 1882, chegou a 
editar um órgão inteiramente literário, "A Esperança", cujo primeiro número 
veio a lume a 1" de junho do citado ano, que foi de pequena duração, viveu 
somente 5 meses, por falta de interesse do público, não afeito ainda a tais 
cwacterísticas literárias. Entretanto, contou com as valiosas colaboraçóes. dentre 
outros, de Fagundes Varela, Luís Guimarães Júnior e Cesário Alvim. 

A 22 de abril de 1868 foi convidado a assumir a direção de um novo 
jornal, a "Gazeta de Campinas", cujo primeiro exemplar saiu à rua no dia 3 1 do 
citado mês, sendo proprietário Joaquim Roberto; redator-chefe Quirino dos 
Santos; e José Maria Lisboa, gerente, que tinha ainda a incumbência de fazer de 
tudo, um verdadeiro factótum, desde caixa até a distribuição do jornal. E 
permaneceu aí até o decorrer de 1874, quando foi lembrado, em São Paulo, 
para a criação de uma folha genuinamente republicana. Era o surgimento da 
então "Província de São Paulo", hoje "O Estado de S. Paulo". 

Para tanto. imediatamente transferiu-se da cidade de Campinas para a 
Capital de São Paulo a 9 de novembro do mencionado ano, quando ele mesmo, 
já no exercício de administrador do novo jornal, teve que providenciar de tudo, 
tanto da compra do material necessário como dos arranjos das instalações da 
sua redação, secretaria etc., e para isso teve que ir ao Rio de Janeiro em 
companhia do seu amigo Américo de Campos. 

Após tomadas todas essas providências, a 4 de janeiro de 1875, era 
finalmente lançado o primeiro número da "Província de São Paulo". Nesse 
conceituado órgão de imprensa, José Maria Lisboa exerceu as funções de 
Administrador, cargo que ocupou quase 10 anos, isto até 9 de outubro de 1884. 

Logo a seguir, a 8 de novembro do referido ano, como já dissemos, 
fundava ele, então, o jornal de sua aspiração, o "Diário Popular". 

José Maria Lisboa foi um dos mais devotados colaboradores da 
propaganda abolicionista no Brasil. Principalmente a sua formação moral, os 
seus conhecimentos de sociologia, o seu espírito eminentemente cristão e 
humorista que era, impeliam-no de imediato para as fdeiras dos abolicionistas, 
nas quais lutou até o fim, com muita constância e tenacidade. 

Assim, também, se revelou na campanha da propaganda republicana, 
desde o comeqo de sua nova vida no Brasil e jamais deixou de externa as suas 
convicçóes democriticas. 
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José Maria Lisboa, embora houvesse relutado, foi obrigado a aceitar uma 
cadeira de deputado à primeira Assemblkia Constituinte Republicana do Estado 
de São Paulo, h 0 ~ a  essa tanto maior quanto era concedida espontaneamente a 
um estrangeiro. Jamais guardou um real dos seus subsídios, distribuindo-os a 
instituições de benemerência. 

Ele de há muito havia elegido o Brasil como sua Pátria de coração. E 
assim foi dos primeiros a aceitar com sincera alegria a Lei do Governo Provisório 
da nove1 República, que concedia aos estrangeiros, então residentes e radicados 
no País, os mesmos direitos dos cidadãos brasileiros. 

Afora as suas atividades jornalísticas mostrou-se um atarefado editor de 
almanaques, obras e livros escolares, sendo que o primeiro a ser lançado foi o 
"Almanaque de Campinas" de 1871, que teve mais três publicações seguidas, 
ou seja, de 1871 a 1873 inclusive. 

Segundo ele mesmo nos assevera, todo esse trabalho foi seu: composição, 
revisão, impressão etc., exceto a parte propriamente dita literária. 

Sendo que, em Campinas, essa iniciativa tinha sido pioneira no gênero, 
além de ser a melhor organizada em toda Província. 

Publicou igualmente os almanaques de Amparo e de Rio Claro, cujos 
organizadores foram Francisco de Assis Santos Prado e Tomaz Carlos de Molina, 
respectivamente. 

Em 1876. editava o famoso "Almanaque Literário da Província de São 
Paulo", cuja publicação se estendeu até 1885, havendo somcnte duas 
interrupções, uma em 1882 e outra em 1883. E cada volume compreendia mais 
de 250 páçinas, em formato 18x12. 

Esses almanaques representavam o melhor do seu esforço, e devido aos 
múltiplos afazeres e também à falta de cooperação recebida bem como o interesse 
do público por esta inovação, infelizmente, impediram-no de continuar a 
organizá-la pelas razões por ele expostas: 

"Parece-me que na província nüo só abundam os talentos, c o m  os 
assuntos, que poderão encher livros ricos de curiosidades e interesse 
para todos; e que falta sim, é o hábito e a boa vontade de escreverpara 
a imprensa, exceçüo feita em favor da polêmica política, que tudo 
avassala. " 

"Por mais solicitude empregada em vão se consegue um número de 
artigos originais, apropriados à publicação desta natureza. Promessas 
muitas e poucas curnpridas, recusas bastantes e silêncio absoluto aos 
instantes pedidos completam o quadro". 
Quase no fim da sua existência e após tantos anos de labor persistente, 

José Maria Lisboa desabafava: 
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"Na vida da imprensa sofrem-se muitas amrguras, o que me não há 
faltado; mas guardo com reconhecimento muitas palavras confonantes, 
ouvidas em diversos períodos e que me foram, no momento, bálsamo 
consolador." 
Depois de uma vida plena de lutas, como digno exemplo de retidão, de 

caráter e honestidade, e havendo com muita resignação suportado a doenga, 
José Maria Lisboa, rodeado dos seus, entregou sua alma a Deus, em 18 de 
novembro de 1918. 

Foi um dia de luto e de profunda tristeza para todos quantos militavam 
na imprensa brasileira, pois ela registra o trespasse de um dos mais dignos e 
operosos jornalistas que tem tido o Brasil! 

Na sua vida, toda ela dedicada às lides da imprensa, foi, por excelência, 
um autodidata. Fez-se por si mesmo, pelo seu próprio esforço. Cultivou e 
aprimorou seu espírito no convívio dos bons Livros e na convivência dos 
dedicados amigos. 

Eis aí, o real 1116rito desse grande homem! 

JOSÉ MARIALISBOA JÚNIOR -nasceu em Campinas, neste Estado, a 
29 de abril de 1870, sendo seus pais José Maria Lisboa e Ana Joaquina de 
Sousa e Castro Lisboa. 

Para as pessoas da família e amigos mais íntimos era chamado 
carinhosamente de Zéca Lisboa. 

Na sua cidade natal estudou as primeiras letras, ingressando depois no 
Colégio Morton, vindo posteriormente para esta Capital, onde concluiu os 
preparatórios no antigo Curso anexo à Faculdade de Direito do Largo de São 
Francisco. 

Neste tradicional estabelecimento de ensino superior, Lisboa Júnior se 
diplomou com a turma de 1892, após excelentes provas de Ciências Jurídicas e 
Sociais. 

Conta-se que no Curso anexo, teve como professor o filólogo e 
consagrado escritor Júlio Ribeiro, que em várias oportunidades f e ~ ,  em aula, 
elogiosas referências h sua pessoa como exemplar estudante, muito assíduo e 
talentoso. 

Na Faculdade de Direito, Lisboa Júnior pertenceu a uma das mais 
brilhantes turmas de estudantes, sendo contemporâneo de Washington Luís, 
Alcântara Machado, Rivadavia Correia, César Bierremback, Plínio Casado, 
Carvalho Mourão, Oscar de Almeida, e muitos outros, que na vida prática 
destacaram-se nas letras, na magistratura e em elevados cargos públicos 
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administrativos e legislativos. 
Atestam que também tomou parte saliente em várias campanhas encetadas 

pelos estudantes da Faculdade de Direito, tais como a da Abolição da Escravatura 
e da implantação da República. 

A instâncias do velho pai, e a fim de melhor aprender as artes da imprensa, 
com elementos estanhos, Lisboa JÚni0r ingressou na carreira jornalística na 
então Capital da República, tendo começado como simples repórter de "O Paiz" 
- na @oca grande matutino carioca, - e trabalhando também em outros jornais. 

Tendo passado por esse estágio preparatório, regressou a São Paulo, 
quando, em 1884, foi admitido como Redator-Chefe do "Diário Popular", 
tomando-se um colaborador devotado do seu pai. 

Como ele mesmo declarou em certa ocasião, em 51 anos dedicados ao 
jornalismo, desempenhou as funções de tipógrafo, revisor, repórter, redator e 
diretor de jornal. 

Por ocasião da Revolta da Armada, em 1883, Lisboa Júnior colocou-se 
ao lado da causa legal, defendida pelo Marechal Florimo Peixoto, do qual sempre 
foi um admirador e a cujo governo serviu como auditor de Guerra, em São 
Paulo. E pelos seus serviços prestados a causa republicana, foi-lhe concedida a 
patente militar de Capitão Honorário do Exército Nacional, assinada pelo 
"Marechal de Ferro". 

Anos mais tarde, ao deixar as funções de Auditor de Guerra, onde 
conviveu com inúmeros oficiais que depois vieram alcançar elevados postos 
no Exército Nacional, recebeu significativos elogios que constaram do Boletim 
do Quartel General da Região Militar. 

Dos seus 73 anos deumaexistência profícua e salutar, 59 foram dedicados 
à vida do "Diário Popular" e 25 destes, ?i sua direção administrativa. 

Enquanto seu pai e mestre viveu, foi dele um colaborador efetivo e 
incansável, tornando-se depois, como Diretor, um autêntico guardiáo, 
empregando sempre o melhor dos seus esforços da sua laboriosa existência. 

Os funcionários do jornal, não o tinham como simples amigo e chefe, 
porém, como um verdadeiro guia paternal e afetuoso, pois muito se interessava 
ele pelo bem-estar dos seus subordinados. 

Assevera-se que nunca chegou a despedir nenhum deles, os que 
porventura saiam, era por livre e espontânea vontade, ou melhor, atendendo 
exclusivamente a interesses pessoais. 

Foi um dos mais íntegros e nobres jornalistas brasileiros, um verdadeiro 
profissional que sempre soube dignificar sua profissão; enfim, um homem que 
continua a ser lembrado, ainda hoje, como exemplo de persistente operosidade 
e de extrema dedicação aos mais elevados interesses da sua terra e da sua gente. 
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Administrador que jamais se desviou do programa traçado pelo seu inolvidável 
genitor, cuja vida tanto familiar como profissional, transformara-se no seu 
precioso catecismo de cotidiana leitura. 

Lisboa Júnior aprendera com seu ilustre pai a manter-se imparcial e 
incomptivel em meio às desenfreadas campanhas políticas pela conquista do 
poder. Tomara-se proverbial sua total dependência. Sobretudo, preocupava-se 
em manter sempre o "Diáno Popular" numa linha de conduta ímpar, livre e 
soberana. 

A propósito, quando no auge da ditadura de Getúlio Vargas foi criado o 
famigerado Departamento de Imprensa e Propaganda, com a expressa finalidade 
de informar à opinião pública apenas o que realmente interessava ao pr6prio 
governo e implícito suborno, foi chamado o "Diário Popular" para ser 
cientificado de que havia ao seu dispor uma polpuda subvenção mensal, já 
recebida com grande entusiasmo pelos outros jornais. 

Ao tomar conhecimento disso, a repulsa de Lisboa Júnior foi imediata, 
embora de certo modo pnidente. Subvenção não aceitaria de forma alguma. 
Porém, como o jornal não podia recusar os comunicados do govcmo, o noticiário 
oficial seria publicado. Contudo, no fim de cada mês seria medido o espaço 
ocupado pelas publicaçóes feitas e se faria, então, a devida cobrança como se 
simplesmente se tratasse de qualquer outro cliente. 

Lisboa Júnior era assim, intemerato e plenamente convicto de suas 
prerrogativas. 

Além do mais, possuía um coração aberto, franco, boníssimo, que não 
sabia guardar rancor algum, como testemunha este episódio: 

Politicamente ele foi um adversário ferrenho de Washington Luís até a 
vitória da Revolução de 1930, que termjnou com a queda e conseqüente exílio 
do ex-presidente da República para Portugal. Depois disso. dizem que Lisboa 
Júnior tinha, no meio da sala de entrada da sua residência, uma belíssima mesa 
de centro, de jacarandá da Bahia, que conservava como lembrança afetuosa 
desse seu antigo dono e colega de turma da Faculdade de Direito. Essa mesa 
chegamos mesmo a vê-la pessoalmente. 

No fim da sua existência e como sublime coroação da sua obra, Lisboa 
Júnior teve destacada atuação ã frente da Associação Paulista de Imprensa, 
para cuja presidência foi eleito a 15 de abril de 1939. 

Solicitamos vênia para acrescentar aqui um trecho da excelente "História 
da Associação Paulista de Imprensa", da autoria de Paulo da Silveira Santos, 
extraído da admirável saudação proferida pelo então Príncipe dos Poetas 
Brasileiros, Guilherme de Almeida, ao novo presidente eleito José Maria Lisboa 
Júnior: 
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"Pren'osissirt~o entre as preciosas coisas mais intimamente minhas que 
guardo e venero na memória do meu coração e do meu espírito, está um 
retrato, um instantâneo da reportagem fotográfica (...i fxando ali o 
momento em que alguérn clianwdo primeiro a votac depositava numa 
das urnas que me elegeram presidente da Associação Paulista de 
Imprensa no primeiro sufrágio do pleito. Esse mesmo eleitor número 
um, era José Maria Lisboa Júnior. Casualidade? Propósito? 
Coincidência? Deliberaçúo? Núo sei. Um rneu imaginoso fatalismo 
fetichista gosta de ver nisso apenas um como vaticínio: o gesto profético, 
mas simples e infalível, no seu augúrio de bom semeador; o lógico "do 
[ri des" do confiante lavrador que, sob um signo propício e um céu de 
bom agouro, deita a terra multiplicadora, o grão miraculoso ... 
"Da vossa riuio sobre mim, naquele dia, como uma bênção caíra a 
semente sã. Deste-me o voto e eu - simples terra que amanhastes com 
vosso estímulo, vosso exemplo e vosso afeto - ora vo-lo devolvo, 
multiplicado por vnais de 500: - essas quinhentas e onze vozes 
conscientes, livres, imparciais, convictas, que hd 15 dias vos fizeram 
presidente da Associaç&o Paulista de Imprensa. 
"Se farta foi a rnesse, bendizei não a gleba, que só foi dócil, mas a semente 
que foi boa e o gesto, que foi certo." 
Sua ascenção ao posto de comando do jornalismo paulista não s6 

constituiu uma expressiva e justa homenagem da classe, como ainda abriu para 
ela uma etapa de importantes empreendimentos, profícuas realizações, bem 
como a conquista de benefícios de ordem social. 

A Casa do Jornalista, antiga aspiração dos trabalhadores da imprensa, 
tornou-se uma das suas preocupações máximas. Tudo quanto estava ao seu 
alcance ele fez para ver finalmente concretizado aquele objetivo. E veio a falecer 
precisamente quando a Associação Panlista de Imprensa, dispondo já de todos 
os recursos necessátios àquela realização. iniciava a construção da sua sede 
própria! 

Preocupado também com a falta de assistência aos trabalhadores da 
imprensa, conseguiu ele solucionar csseproblema, graças à suainiciativa, fixando 
um convênio, que perdura até hoje, com a Associação dos Funcionários Públicos 
do Estado de São Paulo, cujo Departamento de Saúde passou a prestar igualmente 
toda assistência aos sócios da Associação Paulista de Imprensa. 

Além disso, dois dos principais acontecimentos marcantes assinalaram 
sua fecunda gestão: foi durante a sua administração que a associação acabou 
scndo reconhecida pelo Governo Federal como instituição de utilidade pública 
e, mais tarde, por ato do mesmo governo, elevada a categoria de órgão técnico 
e consultivo do Estado, em todos os assuntos pertinentes às atividades 
jornalísticas, prerrogativa esta de que gozavam, à época, em todo Brasil, 
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unicamente sete ou oito instituições de classe. 
Por insistência dos seus pares exerceu as funções de presidente da 

Associação Paulista da Imprensa por três mandatos consecutivos, ou seja, de 
193911 940, 194111942 e 194311944, cujo último penodo foi interrompido com 
o seu falecimento transcorrido a 27 de julho de 1943, quando já bem adoentado 
ia submeter-se a uma séria intervenção ci~rgica,  na Casa de Saúde São José, 
do Rio de Janeiro. 

A consternação entre os seus familiares, amigos e elementos da classe foi 
geral. E os jornais da ocasião, unânimes, declaravam que perdia o jornalismo 
paulista e brasileiro um dos seus máximos expoentes. 

A própria Associação Brasileira de Imprensa, do Rio de Janeiro, tendo à 
testa seu presidente Herbert Moses, írihutou especiais homenagens à memória 
do saudoso falecido; e ainda nos demais Estados da Federação teve enorme 
repercussão o infausto desenlace. 

Das várias notas publicadas, nos diversos órgãos de imprensa desta 
Capital, destacamos a do então "Correio Paulistano": 

"É com o mais vivo pesar que registramos a morte do DI: José Maria 
Lisboa Júnior, personalidade de grande e indiscutivel projeção na 
sociedade e no jornalismo, pelos rams dotes de inteligência e coração, 
que dele fizeram um dos incansáveis batalhadores da impremn, não só 
do Estado, corrui tarnbém do Brasil, e um dos expoentes do jornalismo 
pátrio. " 
Eis a glória de notável jornalista, cujo nome figura hoje, juntamente com 

o do seu augusto pai, na Galeria dos Grandes Homens de Imprensa do Brasil! 

BIBLIOGRAFIA 

Afonso Antonio de Freitas 
- "A  Imprensa Periódica de São Paulo" - Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico de São Paulo - Vol. XIX - 1914. 

Aureliano Leite 
- "Retratos a Pena" - Tip. Bancária - 1929. 

Célio Debes 
- "Campos Salles" -Edição do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo - 

1977. 



REVISTA DO INSTITUTO HIST~RICO E GEOGR~~FICO DE S. PAULO 9s 

Correio Paulistmo 
- "JosC MariaLisboa" - 28 de julho de 1943. 

Diário Popular 
- "José Maria Lisboa Júnior" - 27 de julho de 1943. 
- Número Especial do Centciiário - 8 de novembro de 1984 
- Número Especial de 105 Anos - 8 de novembro de 1989. 

Euclides de Andrade 
- "José Mana Lisboa" - Empresa Gráfica da "Revista dos Tribunais" - 1938 

Eugênio de Andrade Egas 
- "Elogios Históricos'' -Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

- Vol. XL - 1942. 

Lufayette de Toledo 
- "Imprensa Paulista" - Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

- Vol. 111 - 1898. 

O Estado de S. Paulo 
- "Um Varão Paulista" - Suplemento de Rotogravura no 221 - 1" quinzena de 

janeiro de 1943. 

Paulo da Silveira Santos 
- "História da Associação Paulista de Imprensa" (1933-1978) - Separata da 

"Revista do Arquivo Municipal" no 194 - 1981. 

Spencer Vampré 
- "Memórias para a História da Academia de São Paulo" - Vol. I - Instituto 

Nacional do Livro - 1977. 



A VILA ZELINA 
A FORMAÇÃO DE UM BAIRRO PAULISTANO 

José Geraldo Evangelista 

O bairro da Vila Zelina, localizado no sudeste da Capital paulista é, sem 
dúvida, o que apresenta características mais marcantes, dentre os que surgiram 
na terceira década do st5culo. 

Enquanto todos os demais - Vila Diva, Vila Formosa, Santa Clara e, 
continuando o arco para leste, Vila Carráo, Vila Matilde e outros, nasceram ou 
cresceram com as migrações internas, sendo, hoje, núcleos mineiros, baianos, 
pernambucanos ou cearenses, dada a origem de seus moradores, a Vila Zelina, 
ao contrário, é fruto do estabelecimento de lituanos e outros povos do Báltico, 
totalmente diversos de latinos e nacionais. 

A planta do município de São Paulo, que figura no Almanaque Brasileiro 
Garnier, edição de 1909 (Petrone, Pasquale, pg. 121), registra os primeiros 
armamentos da Vila Prudente, na margem direita do Tamanduateí, ligados por 
uma única rua ao bairro do Ipiranga, por onde se articulava com o resto da 
cidade, através de linha de bondes e da estação suburbana da então São Paulo 
Railway. 

A presença da estrada de ferro e a relativa proximidade dos municípios 
do ABC, tornavam os terrenos intermédios entre a Vila Prudente e São Caetano 
do Sul extremamente propícios ao povoamento, que se efetivará no último ano 
da década de 1920. 

Do Sítio da Bela Vista a Vila Zelina 

Da estrada da Vila Prudente à São Caetano, logo após a Quinta das 
Paineiras, ergue-se, suavemente, um espigão, separando os vales do Tamanduateí 
e do córrego da Moóca, chegando a atingir os 760 m na crista; prolongando-se 
para o sul, na direção da atual Vila Alpina, as cotas marcam o nível dos 800 m, 
já nas cabeceiras do córrego da Moúca. 

Esta$ terras altas pertenciam ao Sítio da Bela Vista ou da Moóca, que 
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foram registradas, a 1" de dezembro de 1820, por Inácio Fernandes Viana e, 
passando por partilhas de inventários, em 1846 e 1893, chegaram até 1929, 
quando as herdeiras Lamyra, Evangelina e Maria Cristina de Castro as venderam 
à "Sociedade de Terrenos Vila Zelina", por 685:462$500 (Cartório do 5" 
Tabelionato de Notas de São Paulo, Livro 370, fls. 48). 

A gleba, num total de 548.370 m2, foi dividida em 950 lotes, exceção de 
uma área pantanosa, junto à estrada de São Caetano (atual Rua Ibitirama), 
eufemísticamente reservada para um futuro bosque. 

O plano adotado no loteamento foi o de "espinha de peixe", sendo a 
futura Avenida Zelina a "espinha", de onde partiam ruas, formando com ela 
ângulo de 45 graus. Foi um plano engenhoso, porque diminuia sensivelmente 
as rampas das ruas, deixando para a Avenida a declividade maior, facilitando a 
venda dos lotes. 

Contudo, o que chama a atenção, em qualquer aerofoto, é a abertura de 
uma praça, no topo da subida, em plena avenida, de onde se irradiam cinco 
mas extensas, que, além de permitir a articulação do loteamento com outros; 
que depois se fizeram, dá um caráter radial a uma pane do plano urbano. 

Embora não se tenha conseguido uma explicação do que teria pretendido 
o planejador, é evidente que a Vila Zelina difere dos bairros vizinhos, onde a 
urbanização foi se fazendo ao acaso, por prolongamento de ruas, quarteirões 
desmesuradamente grandes ou exageradamente pequenos, muitas vielas e 
nenhuma preocupação com o conjunto. 

A pequena praça transformou-se, realmente, num polo de irradiação, 
porque aí foi construída a igreja do bairro, nela se situam as duas maiores 
confeitarias, a única agência bancária e, nas vizinhanças, a feira semanal e as 
melhores casas comerciais. 

A venda de lotes se iniciou com propaganda, ruidosa para a época, e 
corretores na Moóca, na Vila Pnidente e até em São Caetano, anunciando-se 
terrenos de 30$000, em numerosas prestações. 

As vantagens da localização foram exaltadas mas nada se dizia da falta de 
infra-estrutura, pois, com exceção de luz elétrica domiciliar, faltava tudo o mais: 
abastecimento de água, rede de esgotos sanitários (ainda hoje insatisfatória), 
pavimentação das ruas e, o mais sério, transporte, ao menos para a Vila Pnidente, 
até onde chegava a linha de bondes para a cidade. 

Apesar de coincidir com o período de crise, consequente do "crack" da 
Bolsa de Nova York, a venda de lotes não foi tão dificil, porque o novo bairro 
acabou sendo formado por famílias lituanas e de outros povos bálticos, cuja 
imigração para a capital paulista se intensificou nos úitimos anos da segunda 
década deste século. 



Os Lituanos 

Os leto-lituanos e os estonianos constituem grupos populacionais 
extremamente bem individualizados na Europa. 

Localizados no fundo do Báltico, em planícies foneniente marcadas pelas 
glaciações do Quaternário, com seus milhares de lagos erios navegáveis, sempre 
estiveram pressionados por germânicos, ao norte e ao sul (suecos, noruegueses 
e alemães) e por eslavos, a leste e sudeste (russos e poloneses). 

A pressão, entre outros fatores, originava-se da existência de portos em 
águas que não se congelavam e permitiam acesso fácil ao centro da Rússia, 
utilizando, muitas vezes, a navegação fluvial dos caudalosos rios u s o s ,  até o 
Mar Negro. 

Por este motivo, o domínio da fachada do Báltico revezou-se entre os 
alemães, os russos e poloneses, com curtos períodos de verdadeira 
independência, motivados mais por problemas internos destes povos 
expansionistas, do que pelo fortalecimento dos moradores da terra, sempre 
diminutos numericamente (os lituanos nunca foram mais de 3 milhões de 
pessoas). 

No século XVI, os cavaleiros alemães da Ordem Teutônica ergueram 
castelos em posições estratêgicas e impuseram tributo à população. Todavia, a 
ocupação germânica, ainda que militar, mais se ligava ao comércio da Liga 
Hanseática e tolerava que os nativos falassem sua própria lingua e mantivessem 
suas tradições. 

Os mssos, entretanto, principalmente com Alexandre 111, tiveram um 
domínio muito mais pesado, quer impondo sua lingua, quer deslocando 
populações para o interior de seu impkrio, quer, ainda, forçando a prática da 
religião greco-ortodoxa. 

Pressionados, assim, através dos séculos, a reação destes pequenos povos 
do Báltico se manifestou de várias maneiras. Primeiro, para manter seu grupo 
étnico, a negação de cruzamento físico com outros povos, sob pena de 
desaparecimento em três ou quatro gerações. Depois, uma absoluta fidelidade 
ao Catolicismo Romano - mais de 80% da população - não se dobrando aos 
luteranos de oeste ou ao Patriarcado de Moscou, a leste. Por último, um apego 
a sua lingua, negando-se aos aprendizado do russo e do alemão. 

Esta permanência da lingua lituana é um curioso fenômeno linguístico e 
parece ter representado a principal força de resistência à assimilação dos 
poderosos vizinhos. Vivendo na zona rural - mais de 75% da população - e sem 
escolas, o lituano foi somente linguagem oral até o século XVI, pois o primeiro 
texto data de 1545, sendo, sintomaticamente, um canto de igreja. Esta demora 
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na iormação da lingua escrita, talvez resulte do seu arcaismo, pois os especialistas 
a consideram anterior ao indo-europeu, derivando diretamente do sânscrito, 
sem passagem, portanto, pelo grego antigo, o nisso antigo, o latim e o antigo 
alemão. 

A literatura só se desenvolveu no final do século XIX, ainda assim muito 
restrita, limitada à elite da popula~ão, num país europeu que s6 foi libertar seus 
escravos entre os anos de 1817 e 1819 (D'Almeida, P. Camena, pgs. 24 e 32). 

O Crescimento do Bairro 

O estabelecimento de um povo, com tais características, num bairro 
paulistano em formação, tinha de marcar a nova área urbana com feiçóes 
próprias, embora não visíveis ao olho desatento. 

Sua origem rural, o arcaismo de sua lingua desconhecida de todos, o 
longo passado de isolamento proposital, resistindo a contactos mais íntimos 
com outros povos, tornaram a Vila Zelina, nadécada de 1930, um bairro diferente 
dos outros. 

A comunidade lituana, fiel à suas origens, buscou, loco, no Catolicismo 
Romano, o elo que religaria as famílias recentemente instaladas, desenraizadas, 
vivendo a fase difícil não só de adaptaçáo ao clima tropical, tão diferente do 
temperado de transição do fundo do Báltico, táo diferente do temperado de 
transição do fundo do Báltico, como à própria vida urbana e suas exigências de 
nova alimentação, novo tipo de trabalho, dificuldades de transportes e outras. 

Fundaram, para isto, a "Comunidade Romana Católica de São José dos 
Lituanos em São Paulo" e conseguiram da "Sociedade de Terrenos Vila Zclina" 
a doação de cinco lotes na praça (atual Praça da República da Lituânia), 
obrigando-se a constmir, em cinco anos, uma igreja, no valor mínimo de 50 
contos de réis. 

Antes do prazo marcado, já se realizavam, no templo inacabado, as 
atividades religiosas, com toda a liturgia em lingua lituana, porque chegaram 
sacerdotes de seu país. 

A sombra da Igreja de São José, foram surgindo outros elementos da 
vida comunitária. Fundou-se um coral, cantando músicas religiosas e tradicionais 
lituanas, foi editado um semanário em lituano, apareceram clubes e até um 
grande colégio ("São Miguel Arcanjo"), buscando religiosas norte-americanas, 
de origem lituana, que: em Pitisburgh já mantinham uma grande escola, para a 
importante colônia lituana daquele centro carbonífero e s ide~rgico.  

Percebe-se, desta forma, a importância da Igreja no crescimento de Vila 
Zelina, porque sempre foi o marco de resistência do pequeno povo báltico. As 



festas religiosas tinham forte conotação nacionalista no país de origem, 
continuando a tê-la no novo bairro e, ignorar ou subestimar sua importância, 
será perder a chave de explicação de uma etnia tão diferente. 

Entretanto, a origem m a l  dos imigrantes lituanos, sem as trdições urbanas 
de seus vizinhos alemães, por exemplo. com restaurantes próprios, bares 
fechados, clubes restritos, não trouxe à Vila Zelina nenhuma manifestação 
exterior de sua presença, a não ser o tipo físico dos moradores, loiros, de olhos 
azuis e as festas cívico-religiosas muito concorridas. 

Esta origem rural, por sua vez, não propiciou um maior interesse pelo 
comércio e, ainda hoje, o bairro não se destaca por vida comercial intensa ou 
pelo maior número de casas de comércio; as que existem, estão aquém do que 
se poderia esperar de uma área densamente povoada e zona de passagem de 
outros bairros mais novos, como o Parque São Lucas, a Vila Industrial e a Vila 
Alpina. 

No mais, a Urbanização se processou como em toda a cidade de São 
Paulo: contou com iluminação pública, abastecimento de água domiciliar e 
linha de ônibus para o centro da cidade, na década de 1930 mas a pavimentação 
das mas só se iniciou na de 1940 e os esgotos sanitálios só na de 1970. 

Por último, é preciso lembrar que os brasileiros de segunda geração, 
netos dos imigrantes lituanos, já estão totalmente assimilados e pouquíssimos 
sequer entendem a lingua lituana. 

Na volta do século, provavelmente, só os olhos azuis, os cabelos louros 
e os nomes da família atestarão a origem deste bairro paulistano. 
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DA POESIA A HISTÓRIA 
(Cassiano Ricardo no seu centenário) 

Odilon Nogueira de Matos 

Meu relacionamento com Cassiano Ricardo, o grande poeta paulista cujo 
centenário me apraz evocar nesta tarde, não foi dos maiores, não passando 
talvez de meia dúzia de vezes em que o vi, o que não me confere de modo 
algum o direito de dizer que o conheci. Encontros ocasionais, reuniões de que 
participamos, conferências que dele ouvi, mas tudo isso, como disse, talvez 
não vá além de meia dúzia de vezes. Já quase ao fim de sua vida, uma sua neta, 
que foi minha aluna na Escola de Biblioteconomia de São Paulo, muito fez para 
me aproximar de seu tão célebre avô. Mas não houve oportunidade. O mais 
que aconteceu foi, um dia, a neta trazer-me de presente dois livros que o avô, 
cordialmente, me oferecia. Justamente os dois livros da fase "avançada" de 
Cassiano Ricardo, provavelmente os que permitiram a Viana Moog, com muita 
fclicidade, considerá-lo contemporânco de todas as gerações. 

Mas; se pouco conheci o homem, razoavelmente conheci o poeta e 
ensaísta, embora mui tardiamente. Cassiano não foi dos que embalaram minha 
geraçáo. Não. Embora minha adolescência - a idade poética por excelência, 
pela qual todos u6s passamos, coincidisse com a época em que seus primeiros 
triunfos literários foram publicados, náo foi a ele que os arroubos de minha 
geração foram conduzidos. Os modelos desta estavam, ainda, presos ao 
parnasianismo e aos últimos românticos. Cassiano, minha geração descobriu-o 
bem mais tarde. 

Foi ainda no curso ginasial, dos treze aos dezessete anos, que se me 
despertou o interesse pelas obras literárias, procurando ler tudo quanto estivesse 
ao meu alcance. A formação humanística, que realizei em importante colégio 
norte-americano na cidade de Juiz de Fora estimulou-me a isso. uma 
época eni que eram frequentes os "grêmios literários", expressão entáo muito 
empregada para designar pequenos círculos, não apenas literários, como o nome 
poderia indicar, mas culturais em geral e pelos quais se processava, numa época 
em que não havia tanta coisa a desviar a atenção dos jovens, a iniciação dos de 
minha geração nas atividades intelectuais. E Juiz de Fora sob esse aspecto era 
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uma cidade privilegiada. Não foi sem propósito que Coelho Neto, já no ocaso 
de sua existência e que frequentemente avisitava, pois creio que lá havia pessoas 
de sua família, denominou-a a "Cidade dos Grêmios Literários", querendo 
significar, com isso, que náo era s6 através de sua indústria textil, aliás pioneira 
no Brasil, que a progressista cidade das margens do Paraibuna se projetava, 
mas igualmente através de suas atividades culturais. Bastaria dizer que foi em 
Juiz de Fora e não em Belo Horizonte que se fundou a Academia Mineira de 
Letras, s6 depois de muitos anos transferida para a Capital. Quem quiser conhecer 
aspectos dessa cultura juizforana do início do século, leia o primeiro volume 
das memórias de Pedro Nava. 

Para mim, é significativo recordar que dos 16 grêmios literários que havia 
em Juiz de Fora no último ano eni que lá vivi, sete, portanto quase a nietade, 
eram do colégio em que estudei. Neles, realizávamos nossa iniciação intelectual, 
tanto quanto ou até mais ainda que nas salas de aula, in~utindo entre nós o 
gosto pelos mais variados aspectos da cultura e, através de seus concursos de 
oratória, de contos, de declamação, de teatro, etc., ofereciam-nos as primeiras 
oportunidades de um contacto com o público, este público de que tanto 
necessitam os que se dedicam a qualquer atividade intelectual. 

Uma das realizações mais significativas dessas "grêmios" eram os convites 
que atualmente eram feitos a escritores de renome para proferir conferências, 
quase sempre nas datas aniversárias das eniidades. E cada grêmio se empenhava 
em convidar alguém sempre de maior renome. E com isso, pelo menos doze ou 
quinze grandes nomes da cultura brasileira visitavam a cidade nessas ocasiões. 
Pois bem: no meu último anode residência em Juiz de Fora, o convidado de 
meu grêmio foi Cassiano Ricardo, que, inielizmente, não pede comparecer, 
sendo substituído por outro paulista, Cândido Mota Filho, que nos falou de 
Alberto Torres, nome na época muito em evidência e que muito empolgava 
minha geração, ao ponto de existir em todo o Brasiluma "Sociedade dos Amigos 
de Alberto Torres", à qual eu próprio me filiei. O grande pensador fluminense 
já havia falecido há quinze anos. mas seu exemplo e suas ligações ficaram, 
como o testemunhavam seus numerosos discípulns: Sabóia Lima, Aicides Gentil, 
Oliveira Viana, Mota Filho, Barbosa Lima Sobrinho, este o único sobrevivente 
do gmpo torreano, ainda na ativa, já beirando o centenário. 

Quando, conversando com meu colega que convidara Cassiano Ricardo 
a visitar Juiz de Fora, contei-lhe que ainda não o conhecia sequer de nome, teve 
ele, sabendo-me paulista, esta expressão: "mas 6 lá da sua terra...", como se isso 
me obrigasse a conhecê-lo. Realmente não me obrigou, mas pós-me em brios, 
estimulando-me a conhecer o poeta de minha terra. Aliás, nada a estranhar por 
ainda não o conhecer. Juiz de Fora sotna muita intluência do Rio de Janeiro, 
raramente lá chegando os ecos do que se passava em São Paulo ou em qualquer 



outro estado. E o moviiilento editorial da época não era de molde a promover 
quem quer que fosse fora de seu Estado. Os casos de Guilherme de Almeida e 
Menotti De1 Picchia, especialmente o primeiro, eram exceções. Anáo ser que o 
escritor pertencesse à Academia Brasileira; o que não era: ainda, o caso nem de 
Menotti e nem de Cassiano. Porque, a verdade é que o "Petit Trianon", apesar 
de todas as críticas que lhe fuiam seus contumazes inimigos (Agripino Grieco 
à frente) foi, durante muitos anos, o elemento máximo, fundamental mesmo, 
para a consagra~ão de um escritor. Depois, veio uma época mais livre, em que 
numerosos escritores -poetas e prosadores - consagraram-se independentemente 
da Academia e às vezes ate contra ela, grangeando maior renome do que muitos 
que lá sc encontram. Mas, isso custou um pouco a chegar. 

Está explicado, portanto, porque, para mim, Cassiano demorou um pouco 
a chegar. Mas a advertência do amigo de Juiz de Fora valeu-me como um estimulo 
para conhecer o poeta, imenso poeta, dos maiores que o Brasil tem tido. Seria 
supértluo dizer do mundo que sua obra me fez vislumbrar. Sempre dado a 
poesia (não a escrevê-la, quc disso nunca fui capaz, mas a lê-la e senti-la). 
passei a ter em Cassiano um dos "íntimos". Li quase tudo quanto escreveu, 
sabendo de cor, em outros tempos, trechos e trechos de sua poetica. "Moça 
tomando café", por exemplo, utilizei inúmeras vezes em aulas ou conferências 
para mostrar o quanto pode ter de literária a saga do café. Um literário não 
sofisticado, mas profundamente humano. Vamos relê-la: 

Num salão de Paris, 
a linda moça, de olhar gris, 
toma café. 
Moça feliz. 
Mas a moça não sabe, por quem é, 
que há um mar azul, antes da sua xicara de café; 
e que há um navio longo antes do mar azul .. 
E que antes do navio longo há uma terra do sul; 
e antes da terra um porto, em contínuo vaivém, 
com guindastes roncando na boca do trem 
e botando letreiros nas costas do mar.. 
E antes do porto, um trem madrugador 
sobe-desce da serra n gritar; sem parar, 
nas carretilhas que zunem de dor.. 
E antes da serra está o relógio da estaçúo ... 
Tudo ofegante como um coração 
que está sempre chegando, e palpitwido assim. 
E antes dessa estaçúo se estende o cafezal. 



E antes do cafezal está o homem, porfin,  
que derrubou sozinho a floresta brutal. 
O homem sujo de terra, o lavrador 
que dorme rico, a plantaçúo branca de jloflor; 
e acorda pobre no outro dia ... (não faz mal) 
com a geada negra que queimou o cafezal. 

A riqueza é uma noiva, que fazer? 
que promete e que falta sem quereK.. 
Chega a vestir-se assim, enfeitada de flor; 
na noite branca que é o seu véu nupcial, 
mas vem o sol, queima-lhe o véu, 
e a conduz loucamente para o céu 
arrancando-a das mãos do lavrador: 

Quedê o sertão daqui? 
lavrador derrubou. 
Quedê o lavrador? 
está plantando café. 
Quedê o café.? 
Moça bebeu. 
Mas a moga, onde está? 
está em Paris. 
Moça feliz. 

Ou, na mesma linha. "Café Expresso" 

Café Expresso - está escrito na porta. 
Enno com muita pressa. Meio tonto, 
por haver acordado táo cedo ... 
E pronto! parece um brinquedo ... 
cai o café na xícara pra gente 
maquinalmente. 
E eu sinto o gosto, o aroma, o sangue quente de Súo Paulo 
nesta pequena noite líquida e cheirosa 
que é a minha xícara de café. 
A minha xícara de café 
é o resumo de todas as coisas que vi na fazenda e me vêm a memória 

apagada.. . 
Na minha memória anda um carro de bois a bater as porteiras da 



REVISTA DO INSTITLITO HIST~RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 105 

estrada ... 
Na minha memória pousou um pinhé gritando crapinhé! 

E passam uns homens 
que levam às costas 
jacás multicores 
com grãos de café. 

E piscam lá dentro, no fundo do meu coração, 
uns olhos negros de cabocla a olharpra mim 
com seu vestido de alecrim e pés no chão. 
E uma casinha cor de luar na tarde roxo-rosa... 
Um cuitelinho verde sussurando enfiando o bico na catléia cor de sol 

que floria no port ão... 
E o fazendeiro, calculando a safra do espig ão... 

Mas acima de tudo 
aqueles olhos de veludo da cabloca maliciosa a olhar pra mim 

como dois grandes pingos de café 
que me cairam dentro da alma 

e me dekaram pensativo assim ... 
Mas eu não tenho tempo para pensar nessas coisas! 
Estou com pressa. Muita pressa. 
A manhá já desceu do trigésimo andar 
daquele arranha-céu colorido onde moro. 
Ouço a vida gritando lá fora! 
Duzentos réis, e saio. A rua é um vozerio. 
Sobe e desce de gente que vai pras fábricas. 
Pralapracá de automóveis. Buzinas. Letreiros. 
Compro um jornal. "O Estado"! O "Diário Nacional"! 
Levanto a gola ao sobretudo por causa do frio. 
E lá me vou pro trabalho, pensando ... 
Ó meu São Paulo! 
Ó minha uiara de cabelo vermelho! 
Ó cidade dos homens que acordam mais cedo no mundo! 

Paulista de São José dos Campos, nasceu Cassiano Ricardo a 26 de julho 
de 1895. Realizados os primeiros estudos em sua cidade natal, veio para a capital, 
onde iniciou o curso jurídico, que concluiu no Rio de Janeiro, em 1917. Nessa 
época, já havia publicado seus dois primeiros livros de poesia, Dentro da noite 
e A Frauta de Pá, e pouco depois publicana Jardim das Hespérides. Após uma 
intnitífera tentativa de exercer a profissão em sua cidade e em São Paulo, abre- 
se na vida de Cassiano Ricardo uma fase gaúcha, de apenas cinco anos, mas 
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muito movimentada. Estimulado por um seu cunhado que fora residir no Rio 
Grande do Sul, decidiu-se também Cassiano a conhecer o estado sulino. "O 
Rio Grande, escreveu ele, sempre exerceu grande fascínio sobre meu espírito. 
A começar pelas figuras dos seus heróis nos livros do gmpo escolar. Gostava 
mais de. Osório que de Caxias, embora admirasse a ambos. Ouvia falar em 
Gumercindo Saraiva, em Gaspar da Silveira Marilns, em Assis Brasil e nas 
coxilhas onduladas. O pampa me vinha à imaginação como a própria bandeira 
da Pátria, verde, estendida no solo". Com essa forte motivação, partiu para o 
estado sulino, fixando residência em Vacaria e, depois, em Passo Fundo. 

Gostou muito do Rio Grande do Sul. Chegou a dizer mesmo que teria 
ficado lá, pois habituou-se com a sua gente, com os seus costumes benfazejos, 
com a sua paisagem social e humana, com os amigos que angariou, enfim tudo 
o que, em suas próprias palavras, fizeram-no melhor acreditar nos valores da 
vida. Mas, cometeu o erro, talvez melhor a imprudência de se meter em política, 
precisamente num dos momentos mais agitados da vida sul-riograndense, aquele 
que precedeu a sangrenta e inútil revoluçáo de 1923. Borges de Medeiros 
disputava mais uma vez a presidência do Estado. Cassiano apoiou 
desassombradamente a ala oposta, chefiada por Assis Brasil, de quem se dizia 
grande admirador, cuja obra já havia lido e conhecia seu renome como iribuno 
notável. Quando Assis Brasil, em campanha, visitou Vacaria, Cassiano Ricardo 
foi designado para saudá-lo. e isto aproximou mais ainda o jovem poeta paulista 
e o experimentado político gaúcho. Mas, Borges de Medeiros foi vitorioso, 
assumindo pela sexta vez o governo do Estado. 

Cassiano comproiiietera-se demais na campanha contra o velho Borges, 
e alguns amigos tizerani-no ver o risco que poderia correr, continuando em sua 
atividade jomalística e na intensa participação na vida política local. E o "clima" 
não era nada animador, como o demonstrou a revolução que meses depois 
eclodiria. Diante disso, julgou prudente retomar a São Paulo. Mas, além da 
saudade e das recordações de uma terra de que tanto gostou, Cassiano Ricardo 
viu aisegurada eternamente a sua presença no Rio Grande do Sul. Isso ocorreu 
trinta anos depois. Os que já estiveram em Caxias, certamente conhecem o 
grandioso monumento que a cidade erigiu aos imigrantes. Pois beni, com tanto 
poeta gaúcho e muitos deles vinculados às correntes imigrathrias, foi ao paulista 
Cassiano Ricardo que os promotores da homenagem convidaram para escrever 
a legenda que complementa o grande monumento. E lá está, como aere 
perennius, os versos tirados pelo próprio poeta de seu livro Borrões de verde e 
amarelo. 

Meuconhecimento pessoal e direto com Cassiano Ricardo não foi através 
da poesia. Foi por uma conferência que dele ouvi sobre a participação do negro 
no movimento bandeirante. Foi em 1938, quando se comemorou o 
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cinquentenário do 13 de maio. Já residindo em São Paulo e estudante do curso 
de Geografia e História da Universidade, tive oportunidade de acompanhar 
toda uma série de conferências promovida pelo Departamento de Cultura da 
Municipalidade e realizada num excelente salão, não mais existente, denominado 
"Trocadero", que se situava atrás do Teatro Municipal. É-me grato c significativo 
recordar que, eni várias dcssas conferências, tive a companhia de Lourdes 
Fonseca, uma das inteligêricias feniininas mais brilhantes que tenho conhecido, 
e que veio, bem mais tarde, a casar-se com Cassiano Ricardo. (Um parêntese: 
quando me propus a proferir esta palestra, contava como certa ter neste auditório 
a presença da viúva de Cassiano Ricardo, a querida Lourdes, que evoco com 
tama simpatia. Infelizmente, veio ela a falecer no início de fevereiro do corrente 
ano, sem quc se lhe fosse propiciado testemunhar o centenário de seu esposo. 
A ela, uma palavra de respeito e saudade.. Fecho o parêntese). 

Encontrando-se no Rio Grande do Sul em 1922, não teve Cassiano Ricardo 
oportunidade de participar da Semana de Arte Moderna. aliás, tem-se dúvida se 
dela teria participado se aqui estivesse, pois, ao retornar a São Paulo em 1923, 
coloca-se, não diria contra, mas em desacordo com certos ideais estéticos da 
Semana. E esse desacordo é que o leva a criar o Movimento "Verde-Amarelo", 
de um nacionalismo mais autêntico que o da Semana. É ele próprio quem, nas 
suas memórias, afirma: "Oswald (de Andrade) havia descoberto o Brasil na 
Europa; queríamos (os do gmpo Verde-Amarelo) descobrir o Brasil no Brasil 
mesmo; somar mais Brasil dentro do Brasil. Verdamarelismo contra futurismo 
italiano, contra dadaismo francês, contra expressionismo alemão". E é ele ainda 
quem cita o apelo do escritor francês Benjamin Cr6mieux aos intelectuais 
brasileiros: "Náo nos copieis mais: sede apenas fraternais conosco". 

É desse movimento que resulta a coleção "Novíssima", publicada pela 
Editora Hélios, e que constituiu, no dizer de Cassiano Ricardo, "a primeira 
brasiliaua aparecida em nosso país", tomada aqui a palavra "brasiliana" no 
sentido de coleçáo de obras, não importa se de erudição ou de ficção, versando 
sobre tcmas brasileiros. Tanto assim que, nessa coleçáo, ao lado de "O 
Estrangeiro", de Plínio Salgado. de "A outra perna do saci", de Menolti de1 
Picchia, de "Borrões de verde e amarelo" e "Vamos caçarpapagaios", do próprio 
Cassiano, aparecerem duas obras capitais da cultura brasileira da década de 20: 
"Raça de gigantes", de Alfredo Ellis Júnior, e "Introdução do pensamento 
nacional", de Cândido Mota Filho. A primeira era um estudo sobre a histórka 
social do planalto paulista, quinze anos depois reeditado, com titulo diferente, 
na coleção denominada "Brasiliana", da Companhia Editora Nacional; quanto à 
segunda, constituía excelente estudo sobre o romantismo, dos melhores já 
elaborados entre nós, infelizmente nunca reeditado. 

Raríssimos são hoje esses livros da "Novíssima", de Cassiano Ricardo, 
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primeira tentativa editorial pensada em termos de Brasil. E isso numa época em 
que até os livros didáticos vinham da Europa. Didáticos e infantis. Quem, desse 
tempo, não se lembra da "História Natural", de Pinson, da "Física", de Nobre, 
da "História Universal", de Raposo Botelho, ou das adaptações feitas emPortugal 
dos contos de Andersen, Perrault e dos Irmãos Grimm? E quando as editoras 
brasileiras ou franco-brasileiras, como a Garnier ou a Briguiet, lançam os 
primeiros livros didáticos entre nós, eles não são mais do que adaptação de 
clássicos manuais franceses, tipo Langlebert ou Seignobos, na área da História. 

É muito significativo, na trajetória intelectual de Cassiano Ricardo, que, 
um dia, o poeta se fizesse ensaista e historiador. De como isso aconteceu, ele 
próprio mais de uma vez no-lo relatou. E essa volta ao passado, rebuscando 
arquivos, consultando documentos, para a elaboração de uma obra, não diria 
tão grande quanto asuapoesia, mas, de qualquer forma uma obra que o estudioso 
de nossa história não poderá ignorar, seria mesmo o caminho natural para meihor 
traduzir o sentido nacionalista de sua obra. Há outros exemplos de poetas que 
julgaram necessário fazer história. Cita-se sempre o caso de Cláudio Manuel da 
Costa, o grande vate da Inconfidência, que, elaborando um extenso poema 
épico sobre a sua Vila Rica, julgou necessário precedê-lo de um "Fundamento 
histórico", que se tornou uma das peças mestras da histonografia colonial 
mineira. É claro que um poema, por maior ambientação histórica que contenha, 
não precisa necessariamente ser uma lição de história. Bilac não julgou preciso 
nenhum fundamento histúrico para "O Caçador de esmeraldas" e nem Vicente 
de Carvalho para "Fugindo ao cativeiro". E estão entre os maiores poemas da 
língua. 

No caso de Cassiano Ricardo talvez não tenha sido a necessidade de 
embasamento histórico para qualquer dos seus poemas, mas o próprio sentido 
nacionalista de sua obra levou-o a interessar-se pelo passado de sua terra, de 
nossa terra. E note-se que o sentido nacionalista em Cassiano não está vinculado 
a movimento algum, pois a própria Semana de Arte Moderna, da qual se costuma, 
nem sempre com muita razão, datar as tendências nacionalistas da cultura 
brasileira, não teve a sua parlicipação, pois na época vivia no Rio Grande do 
Sul, e não seria lá, numa pequena cidade do interior, que iriam chegar-lhe os 
ecos do movimento, uma vez que sua ação praticamente se circunscreveu a São 
Paulo e ao Rio de Janeiro. Só muito mais tarde é que sua influência se faria 
sentir. 

Os dois assuntos implícitos no tema da conferência do "Trocadero", a 
que aludi - negro e bandeirismo - passaram dai por diante a interessar a Cassiano 
Ricardo, que frequentes vezes voltou a escrever sobre ambos. O bandeirismo 
paulista (tomado esse termo num sentido bem mais amplo do que a moderna 
histonografia lhe dá) inspirou ao poeta sua maior obra em prosa - Marcha 
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para Oeste - na qual procurou uma intwpretação sociológica do movimento. 
Muitas criticas foram formuladas ao seu livro. Historiadores - talvez melhor 
cronistas -rígidos demais na sua preocupação factual, viram na obra umaindébita 
invasão de um poeta no campo sagrado da História. Como alguém que, 
avançando demais o sinal, se pusesse, com espírito poético, a reformular a 
história de um dos acontecimentos mais importantes de nosso passado. 

O fato é que Cassiano sentia que um episódio tão importante, dos maiores 
na história da expansão temtorial da humanidade, não poderia ficar a vida toda 
sendo simplesmente um rol de nomes e datas, e praticamente a isso se reduziam 
as grandes obras que sobre o assunto haviam sido escritas, com raras exceções. 
Cassiano viu alguma coisa mais no bandeirismo e esse algo mais lhe pareceu 
bem mais importante do que a simples crônica. Não quero afumar que sua 
interpretação seja totalmente correta. Nenhuma jamais o será. Mas, é inegável 
que seu livro abriu uma perspectiva nova para a compreensão do problema. 

Marcha para Oeste é passível de critica, não há dúvida, mas dos ataques 
que sofreu por parte dos historiadores que, não conformados com a invasão de 
sua seara por um poeta, contra ele assestaram suas baterias, de nenhum me 
lembro (a não ser Alfredo Ellis Junior) que efetivamente visasse ao âmago da 
obra. Ficavam na maioria em considerações vazias acerca do poder ou não 
poder o pe ta ,  quase sempre dado a fantasias, tratar de um assunto tão "sério", 
como deve ser a história. A observação de Ellis Junior era pertinente e dizia 
respeito ao ponto realmente vulnerável do livro, que é a presença do elemento 
negro nas bandeiras paulistas. Acreditava Ellis que Cassiano havia estimado 
excessivamente essa presença. E no entender do historiador, tal falha decorria 
da pouca familiaridade do poeta com a documentação histórica. Essa não 
familiaridade do poeta com a linguagem dos documentos teria levado Cassiano 
a tomar a palavra "negro", que neles aparece, como sendo negros de origem 
africana, quando, na realidade, é ao índio que ela se refere. Quando se tratava 
do negro mesmo, a linguagem dos documentos era sempre mais precisa: "negros 
da África", "negros de Angola", "negros de Guiné", etc., e essas, de fato, quase 
não existiam no planalto paulista, onde a pobreza franciscana revelada pelos 
inventários e testamentos não permitia o luxo da importação de escravos da 
África. Lançava-se mão do índio, o que prova a grande influência indígena no 
planalto e sua efetiva participação no movimento sertanista. 

Os reparos de Ellis a tese de Cassiano foram condensados num pequeno 
trabalho que o historiador apresentou a um congresso de História realizado no 
Rio Grande do Sul por aquela mesma ocasião (1940 ou 41) e publicado nos 
respectivos anais. Pequeno trabaiho, de apenas dez ou doze páginas, mas que 
valeria a pena ser reeditado. Aliás, o próprio Cassiano, sem dar inteiramente 
mão à palmatória, reviu alguns tópicos de seu livro para as novas edições. Seu 
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livro não esgotou o assunto. Sobrou, ainda muita coisa, paraum pequeno Ensaio 
de bandeirologia e para um importante estudo sobre a presença espanhola no 
planalto paulista, elaborado a propbsito do tricentenário da aclamação de Amador 
Bueno, em 1941, publicado em "O Estado de S. Paulo" eni abril daquele ano, e 
que tive oportunidade de reproduzir num dos últimos números de "Noticia 
Bibliografica e Histórica". 

O poeta tomou gosto pela história. Outro tema, por exemplo, que o 
apaixonou, foi o do "homem cordial". A idéia, ao que parece, veio-lhe da leitura 
de Raizes do Brasil, o clássico livro de Sérgio Buarque de Holanda, e deu 
origem a uma pequena polêmica com o grande historiador. O trabalho de 
Cassiano que, na forma definitiva, pode ser encontrado junto com outros escritos 
num pequeno volume publicado em 1959 pelo Instituto Nacional do Livro, 
constitui apreciável contribuição a psicologia social e à caracteriologia do 
brasileiro, numa época em que o tema era praticamente novidade entre nós. 
Aliás, no pequeno volume a que me referi e que recebeu o título de O homem 
cordial e outros estudos brasileiros, há páginas valiosas versando sobre 
Anchieta, Pedro Lessa, Luís Guimarães Júnior, João Ribeiro e Euclides da Cunha, 
páginas de circunstância, mas que se revestem de interesse pemanente, revelando 
a disposição do autor para temas não apenas literários, mas também históricos. 

O transcurso do cinquenteuário do Tratado de Petrópolis, em 1953; 
propiciou a Cassiano Ricardo excelente oportunidade para elaborar, por 
encomenda do Itamarati, o melhor trabalho que sobrc o assunto existe cm nossa 
bibliografia. Quando de seu aparecimento, em 1954, escrevi sobre ele um longo 
artigo na revista "Anhembi" (de saudosa memória...), na qual colaborava com 
resenhas e críticas de livros. Não julgo necessário repetir o que então escrevi. 

Dispondo de livre acesso aos arquivos do Itamarati, foi possível ao autor 
manusear toda a vasta documenta$ão que ali se encontra, notadamente a de 
ordem caztográfica, e que serviu a elucidação do intrincado problema das nossas 
fronteiras, desde 1750 até 1903. Sistematizou muita coisa que se achava esparsa 
e aproveitou, tanto quanto lhe foi possível, a bibliografia sugerida pelo assunto. 
Se alguns reparos podem ser feitos ao seu mCtodo de trabalho ou de exposição, 
ou mesmo ao plano da obra, isso em nada desmerece o serviço que prestou a 
nossa bibliografia histórica, para cuja solução tanto se empenhou o Barão do 
Rio Branco, assessorado por Assis Brasil. 

Depois de Lantos livros a estudarem o Acre "por dentro" - Euclides, 
Raimundo Moraes, Araújo Lima, Viana Moog, Craveiro Costa, Amir Reis; 
Leandro Tocautins, para citar apenas os mais conhecidos, - surgia a obra de 
Cassiano Ricardo a estudá-lo "por fora". O roteiro seguido pelo autor fixa três 
etapas principais: a primeira é a dos conquistadores portugueses e paulistas que 
para aí convergiram na grande marcha para oeste, a da penetração histórica; a 
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segunda é a dos exploradores da região: dos regatões e das expedições de 
reconhecimento do Alto Pums e Alto Jumá; a terceira é a dos povoadores 
cearenses que, em grandes e numerosas levas, se apossaram definitivamente 
do território. Cada Tratado, o de 1750, o de 1867 e o de 1903, corresponde a 
cada uma dessas três fases. A questão do Acre não surgirá de uma 
descontinuidade da posse brasileira; surgirá de um erro na interpretação dada 
ao tratado de 1867 e de vários outros erros que só foram corrigidos em 1903. 
De Ayacucho (1867) a Petrópolis também existem três fases: a dos primeiros 
exploradores da região, a dos povoadores cearenses, que a penetram e aí se 
localizam na exploração da borracha e a das insurreições contra os bolivianos, 
na defesa do território já ocupado pelos brasileiros. 

A obra de Cassiano Ricardo interessa à história política, à história 
administrativa, à história das fronteiras e também à geopolítica. Há nela, ainda, 
panamericanismo e boa vizinhanqa, lições encerradas nas cláusulas do tratado 
de 1903: como que a recordar o que já fora pensado por Alexandre de Gusmão 
no século XVIII epor Bolivar, no século passado, no seu sonho deuma federação 
sul-americana. 

Com relação ao nosso homenageado, poderia ainda recordar o jornalista 
que dirigiu "A Manhã, um jornal criado especialmente para a propaganda do 
"Estado Novo", mas que, pondo de lado suas conotações políticas, prestou 
assinalado serviço à cultura brasileira, pois durante pelo menos cinco anos 
abrigou semanalmente o melhor suplemento literário já editado no Brasil - 

"Autores e Livros" -, dirigido por Múcio Leão. Cada fascículo dedicado a um 
autor, uma coleção desses suplementos constitui extraordinário acervo para o 
estudo da literatura brasileira, reunindo vasto material' com muita coisa inédita, 
nunca aparecida em livro. E, finalmente, suas memórias - Viagem no tempo e 
no espaço - depoimento precioso para a história da cultura de São Paulo e do 
Brasil desde a década de 20, que foi quando se acentuou sua participação na 
vida intelectual do país. Depoimento que, desde já, serve à história. 
Não pretendo - e nem mesmo o poderia fazer - que esta desalinhavada palestra 
seja a palavra oficial do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo para a 
celebração do centenário do grande paulista. Faz-se necessário que ela seja 
complementada por alguém que saiba tratar de sua obra poética, o que escapa 
ao meu entendimento. Quis apenas - e nem sei se o consegui - mostrar uma 
faceta menos conhecida de sua obra, qual sua vinculação com os estudos 
históricos, o poeta que, um dia, também se fez historiador. Daí o titulo que dei 
a estes rabiscos: "Da poesia à história" ... 



MARTINS FONTES. O UNIVERSO DO POETA 

Rui Calisto (*/ 

I - Parte 

Houve uma época em que, na Europa, quando famílias inteiras, pariindo 
em busca de fortuna, embarcavam num vapor, alguém, da multidão, no cais, 
dizia: 

"É muita coragem.. buscar o sustento dos teus na Vila de Santos! É 
muita coragem ... onde hafanura de peste ... e morte!" 
Foram momentos difíceis para o vilarejo: a todo instante, via-se, por não 

existirem coletores, o esgoto ser lançado à ma. Os ratos proliferavam; e as 
doenças como o impaludismo, a varíola e a febre amarela, dizimavam a 
população. 

Muitas décadas se passaram! 
A "Vila" foi elevada a cidade, o porto construído, a drenagem, a 

urbanização e o saneamento mudaram-na totalmente. 
Santos passou a ser bela e conhecida como "Cidade da Liberdade e da 

Caridade". Foi berço da abolição; a terceira região do País a libertar seus escravos, 
antes da lei Áurea; e útero de homens e mulheres ilustres. 

Já remodelada e bonita, era visitada por turistas do Brasil e do Mundo. 
Foi numa dessa ocasiões que Julio Dantas, ao encerrar uma conferência 

na cidade de Lisboa, dirigiu-se à platéia, deste modo: 
"Senhoras e senhores, aqui me despeço: vou partir: 
Vou para a Terra de Martins Fontes". 
A "Terra de  Martins Fontes"! Com estas palavras Santos era conhecida 

no início deste Século. Embora fosse a Mãe-Protetora dos Gusmões, dos 
Andradas, de Vicente de Carvalho, de Fábio Montenegro, de Frei Jesuíno do 
Monte Carmelo, de Xavier da Silveira, de Maria Patrícia, de Paulo Gonçalves, 
como de tantos outros ... era de Martins Fontes que se lembravam. 

(*) Palestra proferida no I.H.G.S.P. a 2 de março de 1994. 
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Bons tempos aqueles! 
E agora, nesta Casa de Saber e Cultura, pedem-me para falar sobre o 

Bardo! 
Falar de Martins Fontes, é falar do Mar, Oceano imenso de murmúrios 

mansos. .. é falar do Vento, da Brisa ou do "Noroeste" ... é falar do Sol ... 
Martins Fontes foi um anjo para os pobres, um sacerdote para a medicina. 

De linho Branco ou azul, flor à lapela, perfumado. Na mão direita, a valise da 
profissão; na esquerda, o lenço, para amparar a lágrima furtiva que diariamente 
tomava-lhe a face ao entrar no catre humilde, paupémmo, onde o aguardavam 
a dor. a desolação, a fome, miséria de um povo, que via, em Martins Fontes, o 
Sol das Alm as... 

Nossa Senhora, Tu tens nos olhos léguas e léguas de Céu aberto ... 

Sobre mim os teus olhos, sempre fitos, 
Guiam-me os passos, pela vida escura: 
Deles jorram flamejos infinitos, 
Como os clarores que nos vêm da altura 

Amo os teus olhos claros e benditos, 
Que, duplicando a tua formosura, 
Me parecem dois astros circunscritos, 
Dois Céus garços fulgindo em miniatura! 

Que seria de mim sem os teus olhos? 
Cego andariu ou náufrago, entre abrolhos, 
Na solidão marinha que me aterra ... 

Épor eles que vejo a luz divina, 
Porque é do teu olhar que se origina 
O Sol de amor que me conduz na terra! (') 

Martins Fontes deixava com a pobre família que visitara, além dos 
remédios e o suficiente para o sustento de todos por semanas, uma mensagem ... 
a certeza de que a vida só pode ser bela, se deixarmos, de lado, as fraquezas 
humanas, os egoísmos e as invejas. 

Martins Fontes, nas enfem~arias dos hospitais, derramava gotas, líquido 

(1) - Martins Fontes, José. Sol das Almar. 1'ed Ria de Janeiro, ANoite SIA, (1936). pág. 14. 



miraculoso que em ondas se transformava, abrindo os botões, rosas vermelhas 
e brancas, grandes e cheirosas. Ao passar, atrás de si ficava um lindo roseira 
em flor.. . 

Médico como poucos, por onde andava, deixava um sorriso, ganhava 
um amigo. Atendia, a todos, com a mesma delicadeza e alegria. 

Certo dia, Galeão Coutinho o encontrara apoiado em uma árvore, no 
Hospital do Isolamento (hoje Guilherme Álvaro): chorava copiosamen te... O 
amigo, ao vê-lo naquele estado, precipita-se: 

- Zzinho, o que é isso? Que aconteceu? 
Com muita dificuldade, Fontes responde: 
- Por quê, por quê Deus, se existe mesmo, nãc me fez vaca holandesa de 
úberes fartos, imensos, jorrando dns alturaso leite divino, para alimentar 
toda a humanidade? Em vez de médico e poeta, duas nulidades! 
O coração de Zézinho Fontes vivia em constante conflito, pois não admitia, 

que num País rico como o Brasil, a maioria da população passasse fome. 
Situação que ainda hoje perdura. 
Como homem de letras, era possuidor de um vocabulário riquíssimo e 

de respostas ripidas e certeiras ... Certa ocasiáo, ao indagar-lhe, alguém, qual a 
causa das lágrimas que lhe corriam pela face, ele após atender a criança que 
sofria, respondeu: 

Seja sempre clara a mágua 
Que de lágrimas me inunda; 
Não turvarei a minha água, 
Para que a julguem profunda. (2) 

Aquele que o interpelara, após ouvir a súbita resposta em trova perfei ta... 
baixou a cabeça e seguiu seu caminho. 

Fazia amigos com uma facilidade tão grande, que era impossível andar 
com ele na rua: um cortejo sempre o acompanhava. Certa vez, Afonso Schmidt, 
que chegara de São Paulo naquele momento, voltando-se para um "chauffeur", 
parado em frente à estação, pergunta: 

- O senhor poderia me levar à casa de Martins Fontes? 
O "chauffeur" respondeu: 
- Não senhor; não posso! 
Logo, Afonso Schmidt indignado: 
- Mas como? Por quê nãc pode? 

(2) - Martins Fontes, José. Sol das Almas. l'ed. Rio de Janeiro, A Noite SIA. (1936). pág. 39. 
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E o "chauffeur": 
- Porque o DE Zézinho ncío está em casa. Há poucos momentos, aquele 
outro "chaufleur", que o senhor alivê, disse-me que sentiu dificuldades 
ao passar pela P r a ~ a  dos ilndradas, porque uma grande multidão 
atravessando-a, atrnpalhiiva o trânsito. 
Era assim, sempre ... 
Por onde andava, liderava o povo que não se cansava de ouvi-lo ... eram 

casos anedóticos, poemas ou histórias de seu dia a dia. Quando falava, parecia 
que a orquestra do céu alcançava seu momento maior, modulava sua voz de 
acordo com o fato contado. Se o assunto eram florestas, imitava seus sons. Se 
erain pássaros, só faltava vo ar... 

Era generoso. Sempre trazia consigo uma lembrança, um agrado. Até as 
aves tinham sua parte: mandou construir comedores em sua casa e no Hospital 
do Isolamento, contendo alpiste e água em abundância para aqueles que, em 
v6os rasantes, passavam sobre sua cabeça. 

Um dia. chegara a Santos um caçador, daqueles que pegavam os pássaros 
vivos e os vendiam no centro da cidade: trazia, consigo, duas enormes gaiolas, 
e dentro delas, centenas de pássaros ... Fontes não teve dúvidas: abordou o 
homem, esvaziou os bolsos e em seguida, pôs-se a dançar e a cantar em meio à 
grande nuvem de asas, que em disparada subia ao céu. O povo assistia 
estupefacto ... alguém diria: 

- Esse Dr. Zézinho ... 
Martins Fontes, um arrebatado, um apaixonado por tudo e por todos ... 

Sabia que tinha vindo, ao mundo, para ofertar, para servir, à Causa, à Fé, ao 
amor, ao Próximo. Era um homem que náo media esforços, que olhava por 
todos, como médico, com desvelos inexcedíveis, chegando a extremos, sempre. 
Tudo dava, e se pedia, não era para sí, era para aqueles que sofriam, que 
agonizavam no leito. 

Escreveu muito. 
Em uma hora p r  dia e aos domingos, no entardecer. 
Se pudesse ter para si todas as horas do dia, todos os dias da semana, 

hoje provavelmente teríamos, vinte vezes mais, as cinquenta obras que nos 
deixou. 

Derramou-se pelo tempo. E na sua humanidade, julgou ser apenas homem, 
porém, para as centenas de pessoas, que o seguiam pelas ruas, era muito mais ... 
era aquele que atenuava os sofrimentos, consolava dos horrores, distribuía o 
pão ... 

Era a prúpria alegria ... 
No Olyrnpo, os Deuses deixavam seus afazeres para olhar a Terra e nela 



encontrar um desfile de risos, um estremecer de montanh as... era o Vulcão que 
falava. 

Suas conferências envolviam, pois as palavras transbordantes de sons e 
cores, eram amparadas pelo ator ... ator de grandes recursos, trazidos de outras 
Eras. 

Empolgava! 
No palco, sobre Santos, chegou a dizer: 
- "Para celebrar as glórias da Cidade de Santos, eu desejava não 
escrever urn discurso, nem redigir uma conferência, mas entoar um hino 
heróico, uma sonata patética, protofonia apaixonada, canto coral, 
poema orquestral, epitalâmio, himeneu, poesia religiosa consagradora 
dos meus amores corn a minha terra. Sinto essa rnúsica no coração. 
Revibro. Quando, porém tento externai; em palavras e em atos, as 
harmonias da minha sensibilidade, verifico a fraqueza da expressão 
humana, o indistinlo, o indeterrninado, o muito vago daquilo que digo, 
para o fervor; para a clareza do meu sonho íntimo ... 
... Ern Santos fundou-se o primeiro hospital da América, "Porta Abena 
ao Mar", "Casa de Deus para os Homens", no dizer de Braz Cubas ... 
... A Santa Casa é sagrada para nós Santistas. Templo da Humanidade, 
"Hospital de Todos os Santos", Árvore Piedosa, ela é a nuie da Cidnde. 
A sua sombra, Santos nasceu. Venerêmo-lu. Nüo esqueçamos, nunca, o 
significudn moral da sua/ùndaçüo. Braz Cubas criou-a para agasalhar 
e curai; para consolo eproteção de todos aqueles que, de todos os cantos 
do planeta, aponassem enfermos, necessitando carinho. a Santa Casa 
é internacional, a primeira casa internacional do Mundo, destinada a 
fazer o bem sem olhar a quem. Casa de Deus para os Homens. 
Pelo Compromisso, pelo seu fundamento, a Santa Casa é Irmandade e 
Misericórdia. Não poderá nunca ser casa de saúde, instituto particular. .. 
... o povo de Santos provém do significado moral instifuído por Braz 
Cubas. Somos generosos, francos, gastadores, perdulários, mas 
inatamente bondosos, proverbiaImente bons. 
O Santista é vermelho, sanguíneo, corajoso, liberfário, sonhador, 
vivacíssimo, porque o temperamento ardente é a imaginação do corpo ... " 

Martins Fontes, empolgado com a coisas de sua terra, era, em sua kpoca, 
a própria forga que a conduzia. Os artistas do mundo quando visitavam o Brasil, 
desejavam o Rio de Janeiro, ou Santos ... diziam que só nessas duas cidades a 
arte, e a cultura, eram compreendidas e veneradas ... 

Em outro trecho da conferência dedicada a Santos, Martins Fontes relata: 
" ... Peço-lhe seja criado o Dia Municipal, o Dia da Ciàade de Santos, 
em que, nos lares, os pais ensinem, aosfilhos. a história da sua terra, a 
grandeza do seu berço, de modo a aprender a criança a amar seu torrão 
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natal, para muito o conhecer; peço seja esse dia o de hoje, 13 de Maio, 
data máxima, glória máxima da Cidade de Santos, Acarape do Sul, 
Canaan da Abolição. 
Peço que a inauguração dos monumentos, a abertura das avenidas, a 
festa das fontes públicas, todas as celebrações da edilidade se realizem 
neste dia sagrado. 
Peço que, neste dia, as escolas enfileiradas, compareçam, para o plantio 
regular das árvores nas vias urbanas. 
... Santos, um dia será um sombredo aromítico ... 
... O clima será suave, de perene primavera. Sentiremos o aroma de 
Santos, intensificado pelo cheiro do mar. E, táo evocador quanto a 
rnúsica, esse aroma inspirará aos Poetas. Diremos, ao experimentar uma 
essência deliciosa, com os olhos úmidos de comoçáo: - Que sairdade de 
Santos! E Santos. c o m  flor, que o é, terá perfume". 
Martins Fontes, com essências na alma, transpirava, pela cidade, o quanto 

de inspiração ela lhe ofertava. Certa ocasião, no Guarujá, ao morrer Santos 
Dumont, o Poeta, em admiração ao Céu, diria: 

- E é do espaço que falo ao tempo, dirigindo-me ao inundo, 
considerando-me cidadão do planeta, servidor da humanidade, 
paríícula do Grande Ser; iluminada pela resplendência cósmica. 
Minhas palavras serão equivalentes ao ressoar de um órgão, numa 
Catedral ... 
O espírito hurmno, impulsionado por forças invencíveis, não cessará 
jamais de interroga,: 
Que há no além do Além? 
Sêde, Curiosidade, Ãnsia, Ideal! 
O homem que contempla o Céu, purrfica-se. O homem que sente o Céu, 
diviniza-se. 
Olhai o Céu! Adorai o Céu! Não há d a ,  espetáculo, esplendor, consolo 
coniparável ao Céu do Brasil, azul na glória do dia, branco de estrelas 
no ferver da noite ... 
O homem que vê o Céu, .se eleva e se astruliza! 
E se houvesse alguém que, continuamente o visse, louco sublirne que se 
obrigasse à contemplaçáo perpétua, a humanidade acabaria tendo 
asas ... " 
Martins Fontes! 
As crianças eram a razão de ser da sua vida, nunca as teve suas, tinha-as 

todas, ricas ou pobres ... Distribuía brinquedos e doces àquelas que gemiam nas 
enfermarias. Quantas vezes, com o quarto do doentinho apinhado de gente, 
ajoelhou-se à beira do leito e rezou ... Não rezava para aquele Deus venerado 
pelo homem, pois nesse ele não acreditava, dizia-se ateu ... 

Rezava com toda a for@ de seu coração ao Ser Misericordioso, que sabia, 
existia dentro de cada um de nós ... forte o suficiente para sanar as dores do 
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mundo ! 
Era um Libertador, como seu pai Silvério Fontes, e Silva Jardim, porém, 

enquanto estes libenavam escravos, Martins Fontes tirava as correntes da alma 
humana. 

Sonhador, Vulcânico, Intempestivo, bastava comepr a falar, que as luzes 
dominavam as sombras. 

Como Poeta, criou perolas: 

Os Versos do Vento ... 

Os versos do Ente, tais quais os que escreves, 
além de imperfeitos, süu frágeis e breves ... 

A estrofe que o Vento planeja, arquiteta, 
É às vezes formosa, mas sempre incompleta. 

O k n t o  é a miragem do meu pensamento, 
Que tudo o que sonha desfaz num momento. 

O Vento inconstante, doudeja, divaga, 
Desenha na areia, constrói sobre a vaga ... 

Erije palácios, castelos tão belos, 
Mas feitos de nuvens súo esses castelos ... 

E as obras dos poetas, humanas, terrenas, 
Tais quais as do Vento, súo sonhos apenas ... 

Paroxismo 

Jamais recordarei: quem recorda, envelhece, 
E eu núo posso deter-me, é impossível parar: 
Meu furor cometário, adurece e refece, 
Tudo lacera e estrui na vertigem solar 

Para quê relembrar o que não mais desejo, 
O prazer que passou conservá-lo de cor? 
Não volvamos o olhar para trás, porque o beijo, 
Se hoje é doce, amanhã ainda será melhor! 

(3) - Martins Fontes, José. Schaharaznde. 1' ed. São Paulo, Estabeleciminto Gráfico Irmãos 
Feiraz, (1929), pág. 50. 
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A neurose, a demência, a febre, o paroxismo, 
O auge, o regargalhar! - porque me estnpefaz, 
Espaventosamente, a ânsia do ineditismo, 
Fausto-Asmodeu, Don Juan-Belfégor; Satanás! 

Imagino o plmzeta uma sala incendiada. 
Em orgiástica festa, escarlate, infernal! 
Hufá ! Hio ! Abur ! Fó ! Apage !Mascarada ! 
E eu conduzo o cortejo ! Evoé ! Carnaval ! '" 

Annüecer 

Recostado à janela sobre o vale, 
Na paisagem purissima e tristonha, 
Entro em levitação, como quem sonha, 
Faço que a dor mais intima se cale. 

Vozes do coração fazem que fale 
Sem que, contudo, mussitar suponha, 
Uma linguagem mística e risonha, 
Que a dos anjos no céu talvez iguale. 

Recolhimento. Paz. Melancolia. 
Milhões de pirilampos, de repente, 
Enchem a tarde de um fulgor fugace. 

E eu, sem crenças, murmuro a Ave-Maria 
Por atavismo, hereditáriamente, 
Como se minha Mãe em mim rezasse. 

As praias paulistas são lindas, tão lindas 
Que em sua beleza não tem similaz.. 
São plainos unidos, são curvas infindas, 
Frutais solitários, à beira do ma,: 

4 - Martins Fontes, José.Schaharaz&. 1' ed. São Paulo, Estabelecimento Gráfico Irmãos Ferraz, 
(1929), págs. 59 e 60. 

5 -MartinsFontes. José.Nos Jardins de Aunusto Comre. I'ed. São Paulo, Comissão Glorificadora " 

de Martins Fontes, (1938). pág. 59.  
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Tais quais avenidas, velódromos, pistas, 
Se estendem por léguas e léguas além ... 
E a todos assombram as praias paulistus, 
Por serem tão alvas, tão firmes também ... 

Ilhéus espaçados, rochedos sombrios, 
Por entre nuvedos de escuma e crespáo ... 
E, ao longe, cruzando-se, os grandes navios 
Que vem da Argentina, que vão ao Japão ... 

A areia alvodia suspende-se em rampas, 
Circunda coqueiros, em filas sem fim.. . 
Formando desenhos, floridas estampas, 
Marinhas argênteas, painéis de marfim.. 

Pitangas, ameixas, uvaias, amoras, 
Cajás, curambolas, cajús, cambuc ás... 
Que praias alegres, que praias sonoras! 
Que abios famosos, que bons araçás! 

Conheço estas plagas: por isso asseguro 
Que, em sua opulência, pujança imortal, 
As virgens riquezas do nosso futuro 
Estáo em São Paulo no seu litoral! 

Náo passa viv'alma.. Silêncio profundo ... 
Palmeiras doiradas, cercando a Matriz ... 
E a gente praiana, bem longe do mundo, 
No sono da vida seu sonho bendiz! 

Se as tardes sáo belas, as noites inspiram, 
Por tanto mistério que faz delirar.. 
Desfolham-se estrelas, as folhas suspiram, 
As plantas se beijam noivando ao  lua^.. 
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Oh! dêem-se os nomes de sábios, de artistas, 
De poetas e santos, do nosso fenSoi; 
Às altas montarihas, as praias santistas, 
Onde h i  tangeriizas de um raro sabor! 

Feliz, nestas larga$ longuissimas praias, 
Sorrindo, brincando foi que eu me criei ... 
Dormindo entre avencas, murtais, samambaias, 
Como os pescadores do Porto-do-Rei .... 

Canoas imensas de nomes galantes: 
- A Flor das Queimadas! A Flor do Farol! 
E as redes de arrasto, depois das vazantes, 
Secando estendidas. com as malhas ao sol.. 

Vivi nestas praias ... Espero que, um dia, 
Aqui me sepultem, me deixemficar.. 
Exposto, desnudo, como eu bem queria, 
Num seio de areia, defronte do mar... 

Zézinho Fontes, na primavera de sua alma, dedicou um culto profundo e 
sincero a seus adorados pais. E entre tantas relíquias, duas sempre me levam à 
emoção e à lágrima: 

A Meu Pai 

Viver é, na Renúncia, exercer a Piedade; 
Na Música e no Céu resumir a esperança: 
E adorando a Beleza e servindo a Bondade, 

Sonhar a Delivrança! 

Amar! é aniquilar-se, aofundir-se, ó Nirvana! 
Renurcer; perpetuar o coração aflito: 
No ef2mero esplendor da contingência humana, 

Pressentir o Infinito! 

( 6 )  - Marthins Fontes. José. Paulisrânia. 1" ed. São Paulo, Elvina Pocai, (1934). págs. 11 1. 112 r 
113. 



Morrer! Não será só extinguir-se a existência: 
É ter sido, é legar qualquer flor benquerida: 
Ressurgir noutra forma e em diversa aparência 

Glorflcar a Edu! 'n  

Minha Mãe 

Beijo-te a mão, que sobre mim se espalma 
Para me abençoar e proteger: 
Teu puro amor o coração me acalma; 
provo a doçura do teu bem-querer 

Porque a mão te beijei, a minha palma 
Olho, analiso, linha a linha, a ver 
Se em mim descubro um traço da tu'alma, 
Se existe em mim a graça do teu ser 

E o M gravado sobre a máo aberta, 
Pela sua clareza me desperta 
Um grato enlevo, que jamais senti: 

Que dizer - Mãe - este M tão pefeito, 
E, com certeza, em minha mão foi feiro 
Para, quando eu for bom, pensar em ti. "' 

Se Martins Fontes fosse francês teria a genialidade comparada a V~ctor 
Hugo. No Brasil a amnésia toma conta da população e faz com que o Bardo seja 
lembrado apenas por aqueles que tiveram a felicidade de ouvi-lo, ou então, os 
que, como eu, receberam aos sete anos de idade, como presente, a primeira 
edição, muito bem encadernada, do livro "VERÁO. 

Felizmente, Martins Fontes, expoente máximo de sua geração, ainda 6 
recordado nas Instituições, como esta, que têm um culto pelo Saber. 

(7) - Martins Fontes, José. Schahnrazade. 1' ed. Sáo Paulo, Estabelecimento Gráfico Irmáos 
Femaz, (1929),pág. 49. 
Idem. Nos Jardins de Augusto Comte. 1' ed.  São Paulo, Comissão Glorificadora de Martins 
Fontes, (1938). pág. 141. (compequenamodificaçáo na primeira estrofe). 

(8) - MartinsFontes, José. Vulcáo. 1' ed. Santns,Instituto D. EscholásticaRosa, (1926),págs. 17 
e 18. 
Idem. Nos Jardins de Augusro Comte. 1' ed. São Paulo. Comissão Glorificadora de Martins 
Fontes. ($938). pág. 64. 



REVISTA DO INSTITUTO HIST~RICO E GEOGR~FICO DE S PAUW 123 

A consciência do Belo é guardada, também, em corações que, cultuando 
a Flor, depositam-na diariamente em sua herma, na Praia do José Menino, ou 
no túrnuio, simples e modesto, no Paquetá. 

Houve uma época em que a correspondência recebida por Martins Fontes 
era tanta, que os correios viam-se aflitos, sem homens e recursos para entregá- 
Ia. 

Chegavam cartas de vários países do mundo; e um infinito delas de todo 
o Brasil. 

Algumas chegaram com estes dizeres no envelope: 
"Ao Dr. José Menino 
Praia do Martins Fontes 
Santos" 

Nestes cinco anos de pesquisas, entre as muitas coisas que descobrimos 
estilo algumas dessas cartas. Uma delas diz o seguinte: 

"Rio, 14 de junho de 1924. 

Meu caro Martins Fontes: 

Nüo me queiras ma1 por ir tüo demorada esta carta. Li-te, reli-te, 
com avidez e delícia e ainda hei de tornar a ler-te. Quis te escrever logo 
e não pude. Atravesso dias de incrível indisposição para qualquer 
trabalho depena. Jurei, porém hoje dar em quatm palavras o meu juízo 
sobre os teus versos. 

Aívai. A tua poética é, ao meu vei: das mais expressivus que ainda 
temos tido, e vem como lenitivo às saudades de Raymundo e Bilac. Aos 
três ciosamente guardo unidos em volumes em minha estante, e em 
imagens, no culto de minha amizade. O Parnnsianrsmo, que h4 trinta 
anos já haviam dado por mono, ainda arde ejiameja no teu "Verüo". E 
será sempre assim e viverá sempre porque - pouco importa o nome de 
parnasianos - o que há nos poetas de tua plêiade é o amor de sua arte, 
o escrúpulo e correçüo da frase e do estilo, o anseio da perfeiçüo, o que 
é e será de todos os tempos entre os verdadeiros escritores. Vai passando 
a intolerável injúria, darem aos tais poetas o epíteto de frios, se mio 
impassíveis. Tornou-se este achincalhe à crítica francesa do tempo do 
"Parnaso Contemporâneo", como aos franceses se t o m  hoje quase 
tudo em nossus letras. Que bela resposta, meu belo "Parnasiano", dás 
tu com o teu livro a essa leviana increpaçüo! Em ti, tudo é arte, mas 
também é sentimento, é calor, é vida. Os que almejam ardores, 
aproximum-se destes versos de fogo, leiam-te em "Cartas de Amor...", 
"Fascinaçüo", "Meia Noite", "Cançüo Perpétua", "Zncontentado", 
"Hino ao Amor" e tantos outros feixes de raios do livm esplêndido. 
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Banhado de teu clarüo, ajoelho-me como um Znca diante do Sol 
Nascente, e envio-te um bravo e u m  bençáo. 

Eu do Coração 
Alberto de Oliveira." 

Em outra carta vemos: 

"Meu bom Amigo 

Um doce, mlernal abraço pelo prazer que nos deu (o plural aqui 
tem todo o cabimento porque todos da família se rejubilaram, com o 
receber a visita do seu emissário e ler o seu encuntudor livro: A Dança). 

Também eu tenho, apesar de terra já cansada, saudades sempre 
ernpoi; de ouvi-lo dizer os seus versos cheios de mocidade e de beleza. 
Mas esse prazer é que o meu amigo não nos concede quando vem ao 
Rio, o que nüo reclama mas lamenta, a sua grande admirudora e amiga 
muito grata 

Júlia Lopes de Almeida. 
8-05-1919 

Estas duas preciosidades, junto a algumas centenas, eram cuidadosamente 
guardadas por Martins Fontes, em seu arquivo pessoal. 

Após o sepultamento do Poeta, constatou-se que seus pertences haviam 
sido roubados. 

A máquina de escrever, livros, retratos, toda a correspondência que 
recebera pela vida a fora, as comendas do México, Bélgica, Holanda, Portugal, 
e outros Países, tudo, num bater de asas, ganhara os céus e sumira ... 

Um boato se faz presente: o de que foram os amigos, que mandaram 
retirar tudo do local, no fatídico dia, para, na posteridade, organizar um Museu 
e assim resguardar sua memúria. 

Quase sessenta anos se passaram. Não existe Museu. Os amigos, 
morreram. Onde estão os pertences pessoais de Martins Fontes? 

Aqueles que tanto o amaram, deram início ao processo de esquecimento 
em que hoje se encontra. 

De sua maravilhosa biblioteca sobraram apenas 906 (novecentos e seis) 
livros, que junto a alguns objetos da intimidade do Poeta, como pesa-papéis, 
canetas-tinteiro, estojos, etc ... eram guardados no seu quarto. 

Esses livros foram doados, por sua Mãe, a Biblioteca Municipal de Santos: 
averiguei que, dessa doação, apenas trinta por cento, existe no local; enquanto 
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que, os objetos íntimos foram doados por sua companheira, Rosinha, antes de 
falecer em 1986, a algumas pessoas amigas. 

Durante a pesquisa, descobrimos com quem está a máquina de escrever, 
alguns móveis, fotografias, um por cento de seu arquivo de cartas; e alguns dos 
pequenos objetos a que me referi. 

Acredito que o boato seja um fato verdadeiro. 
A boa intenção levou ao egoísmo. 
O egoísmo, ao abandono da idéia! 
Torna-se necessária a recuperaçáo de tudo, antes da chegada ao Terceiro 

Milênio, porque, depois, o tempo se encarregará de levar para longe a lembrança. 
E quando esta retomar, nada mais estará ao alcance das mãos humanas! 

O Brasil iniciou há setenta e três anos a sua verdadeira crise, que culminou 
com o caos social e cultural que hoje se vê. 

Se assim continuarmos, o que somos, nada mais representará para os 
povos de outros mundos, espiritualmente mais avançados. 

O Infinito clama por saber quem somos! 
E eu pergunto: quem, ou o quê somos? 
ABSOLUTAMENTE NADA! 
Porque um povo, que não cultua sua memória, não terá história! 
Não se fará presente! 
Não existirá! 

I1 - Parte 

Agora, voltemos um pouco no tempo 
Relembremos ... 

Minha Terra, Minha Casa e Minha Gente 
A Carvalhal Filho 

Foi junto ao C o l i s e ~  a direita do Teatro, 
No mais puro e feliz de todos os recantos, 
Que, em Junho, a 23, do ano oitenta e quatm, 
Desabrochei ao sol, na cidade de Santos. 

Era a "Chácara" um bosque, impenetrável e atro, 
Sombredo de araçás, cambucás, amarantos ... 
E eu, que adoro o passado e que os meus idolatro, 
Sinto, ao rever a infância, o maior dos encantos. 
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Comovido, a evocar; muitas vezes contemplo, 
Na Praça de José Bonifácio de Andrada, 
O prédio, hoje desfeito, onde vivemos nós ... 

Rezo. Em frente a Masriz, aberta como um Templo, 
Berço da Aboliçüo, era, outrora, a morada 
Da familia Martins, Casa de meus Avós. ('1 

D. Isabel Marüns Fontes, merecidamente, descansava dos trabalhos de 
parto. 

Toda a família, orgulhosa, se revezava com o "rebento" ao colo; os mais 
radiantes eram os avós matemos, o tenente-coronel Francisco Martins dos Santos 
e D. Josephina Olympia de Aguiar de Andrada. 

Muito falador, ao centro da sala, o Dr. Silvério Martins Fontes, pai do 
menino, demonstrava toda a sua felicidade, entre sorrisos e sonetos. 

A residência aos poucos era tomada de assalto por familiares e amigos, 
que ao chegar, anunciavam: 

"-Eemos ver ofilhinho do DI: Fontes" 
"- Onde está o pimpolho de D. Bebé?" 
"- Menino Raio-de-Sol, dos Fontes" 
Foi o primeiro tumulto de sua vida. 
De todos os lugares chegavam mensagens cheias de luz; em parte porque 

Silvério Fontes, também médico, tornara-se querido de todos, devido a seus 
atos nobres e desinteressados. 

O menino forte e sadio, com as faces coradas e muito inquieto, já sentia 
o estremecer da Natureza! 

Natureza que viera feito brisa, tocar-lhe a face, marcando-a para sempre: 
Sáo Franckco de Assis Falando as Aves 

A Artidônio Pamplona:: grande em tudo:: homenagem da 
minha gratidão. 

Minhas irmãs, queridas andorinhas, 
Em nossa natural simplicidade, 
Abençoemos, das timidas ervinhas, 
Ao nosso irmão, o sol na imensidade. 

(9) - Martins Fontes, José. Paulistânia. 1' ed. São Paulo, Elvino Pocai, (1934), pág. 43 
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Que as vossas alegrias sejam minhas, 
Sendo minha também vossa humildade. 
Por serdes livres, nunca estais sozinhas, 
No Cristianismo da comunidade. 

Todo o Universo é um beijo. Essa virtude 
É o segredo da sua Wlfinitude. 
Unamo-nos. Amemo-nos. Oremos. 

Orar é trabalhar: Só quem trabalha 
Possui a graça, pelo bem que espalha, 
Kve rindo e cantando. Trabalhemos. 'I" 

Era São Francisco de Assis, que entrara no quarto, sem que ninguém 
percebesse; e num beijo, selou o destino. 

Passaram-se os anos, cinco para ser mais exato, e o menino, que recebera 
o apelido de Yéyé, iniciara seus estudos. Com sua Mãe aprende o português e o 
francês; com o avô Francisco, a História; com sua av6 Josephina, uns acordes 
no piano; e com seu pai, o latim, a geomeiria, a matemática e a filosofia. 

Até o final de 1900, estudaria em colégios de Santos e Jacareí. 
Como faltavam alguns meses para a matrícula na Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro, o dr. Silvério Fontes levou o jovem Zézinho para estudar os 
preparatórios, com um dos mais conceituados Mestres da época, na Cidade 
Maravilhosa: Alfredo Gomes. 

Logo após a matrícula no COLÉGIO ALFREDO GOMES, a 3 de janeiro 
de 1901, Martins Fontes insiste, com o pai, para que este o leve à "Confeitaria 
Colombo". A febre poética impulsionava-o a procurar o grande ídolo ... e nesse 
mesmo dia, às 14:00 horas, após uma espera paciente, eis que surge nos salões 
da famosa confeitaria, o Príncipe Olavo Brás Maftins dos Guimarães Bilac. 

Após esse encontro, e com o passar dos meses, Martins Fontes, toma-se 
uma das principais vozes da "Colméia da Colombo", cenáculo onde 
pontificavam, além de Fontes e Bilac, Coelho Netto, Emílio de Menezes, Anííal 
Teófilo, Oscar Lopes, Goulart de Andrade, Guimarães Passos, Augusto Maia, 
Leal de Souza, Octávio Augusto, Bastos 'ligre, Raymundo Monteiro, Tomás 
Lopes, Heitor Lima, Humberto de Campos, Luís Edmundo, Nelson Líbero, 

(10) - Martins Fontes, José. Sombra, Silêncio e Sonho. 1' ed. São Paulo, Elvino Pocai, (1933). 
págs. 117 e 118. 
1dem.IFioreni. l'ed. Sáo Paulo, Elvino Pocai, (1936), pág. 19. (corno título: "São Francisco 
Falando às Andorinhas"; e com pequena modificação na 1' e 3' estrofe). 
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Aluísio e Arthur Azevedo, Alcides Maia, Bruno Barbosa. Alberto de Oliveira ... 
Nos anos que se seguiram, trabalharia em vários periódicos cariocas, 

além de ser muito requisitado para estagiar em diversas instituições médicas. 
Trabalhou no Hospício Nacional de Alienados, no Instituto Manguinhos, sendo, 
neste último, auxiliar de Oswaldo Cruz; e outros ... 

Quando a 30 de Março de 1908 defende sua Tese de Doutoramento, 
intitulada: "Da Imitação em Síntese", já era consagrado. Em enxurrada o povo 
ia chegando, misturando-se com os formandos e outros alunos. Em lugar 
privilegiado, Bilac, que liderava o séquito da "Colombo", era todo sorrisos. 

Se fôssemos hoje dissertar sobre a Tese de Martins Fontes, levaríamos 
horas; pois é um trabalho de fôlego e erudição, que merece ser publicado em 
livro e apreciado, não só por estudantes de Medicina, mas também por aqueles 
das Letras, da Psicologia, etc. 

Já Doutor, Martins Fontes corajosamente aceita a determinação, do 
Governo, de nomeá-lo um dos principais clínicos da Comissão de Obras, do 
Engenheiro Antonio Manuel Bueno de Andrada, no Alto Jumá, em Cmzeiro 
do Sul, Acre. 

Foram momentos de dor e sofrimento! 

No Vergel dos Filósofos 

Homem, a vida é o mal absoluto, Medita 
No desespero de viver: 

E considera o nada a solução bendita, 
Diante do horror de renascer: 

Filósofo, a mulher que encamava a poesia, 
E possuiu teu coração, 

Chamou-se: - Flor do Mal, Musa Melancolia, 
ísis da Desesperação. 

Se fosse dado a alguém ressuscitar da calma 
Que guarda o túmulo, esse alguém 

Invejaria a paz dos que dormem sem alma, 
Como a quem muito amou convém. 

E ao crepúsculo, quando, encobrindo o mistério, 
Começa a treva a se expandir; 

Iria pervagar em torno a um cemitério, 
Na ânsia de entra< jazei; dormir: 
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Conhecer; exaspera: ignorar; entristece. 
Que há de jaze?; no seu penal; 

O homem, númen mortal, argila que apodrece 
Mas que também reluz? Sonhar! 

Coriter no coraçúo tudo o que a noite encerra; 
Sonliar! Sentil; misero Job, 

O cast~go de um anjo insulado na terra, 
A tortura de um deus exilado no pó. "'1 

Em 1910 termina a missão. 
Volta ao Rio de Janeiro, rewsa convites da Santa Casa, da Beneficência 

Portuguesa, do Instituto Manguinhos ... Para espanto de todos, quer radicar-se 
em Santos; os amigos tentam convencê-lo do contrário. Mas não. A saudade da 
família atormentava-o. 

A 20 de dezembro de 1910, inicia-se o sacerdócio no hospital da Santa 
Casa de Misericórdia de Santos. 

Com o passar dos meses, passa a exercê-lo em outros hospitais. 
Como médico, Martins Fontes, tornara-se respeitadissimo, mesmo tendo 

apenas dois anos na profissão: seu talento e humanitarismo, eram insuperáveis. 
Olavo Bilac defendia Martins Fontes com maestria quando algumas 

línguas ferinas e espíritos invejosos teimavam em atacá-lo. Às vezes, faziam- 
no, apontando-lhe defeitos, por causa da sua extrovertida e extravagante forma 
de contar casos ou declamar poesias: subia em cadeiras, agitava os bra(;os 
nervosamcntc, declamava ajoelhado em uma calçada, para a beleza da mulher 
que passava; enfim ... arroubos líricos. 

E por causa desses "exageros", Bilac fez uma excelente defesa do amigo, 
cm certa ocasião, vejamos: 

"Um cortejo de deuses acompanha Martins Fontes. Onde ele 
aparece, quero dizer, onde ele irrompe, desabrocham constelações, e 
orquestras ensurdecedoras fazem tremer o fundo da terra. Pensamos 
que o Céu vai desabar; que um terremoto vai marcar o fim dos nossos 
dias, e corn espanto, vemos que o Universo se equilibra sobre os ombros 
desse Atlas e o firmumento nada faz senáo reverberar as fulgurações 
desse gênio. 

Fala-se no exagero de Fonses mas exatamente o que para ele 

(11) - Martins Fontes, José. Nos Jardins de Augusto Cornte. 1' rd. São Paulo, ComissZo 
Glorificadora de Martins Fontes, (1938), págs. 11Ze 113. 



reinvidico, na qualidade de característica primarcial, é a 
desconformidade, o excesso, o transbordamento, a inundaçüo. lirem, a 
Fontes, o exagero, e acabou-se Fontes. Exagerando é o Sol, é o HUnalaia, 
é o Oceano. 

Imaginemos agora que alguém, a pretexto de corrigir a Naureza, 
e de implantar a simetria no cosmos, empreenda o desmonte das 
cordilheiras, entre a esvasiar o Oceano ou tente o absurdo de colocar 
uma tela a face do Sol. 

É claro que o exagem desapareceria, mas com ele desapareciam 
a beleza e a vida. Martins Fontes, sem exagero, não é muis Martins 
Fontes. Se o exagero rebuscado é intolerável, o exagero natural pode 
ser a própria Revelação. 

O Gênio é um exagero nas faculdades criadoras. 
Shakespeare, Balzac, Victor Hugo são exageros da natureza, são 

desconformes, são monstros, são gênios. 
Temos que aceitar Manins Fontes tal qual é, ou repudiá-lo em 

bloco. Em Martins Fontes vêm encontrar vibrcrção, as mais íntimas 
sensibilidades, os anseios mais recônditos do Universo. Ao lado dessa 
delicadeza receptiva, o seu entusiasmo inexaurível assume proporções 
desmedidas, as vezes catastróficas e escandaliza as próprias forças da 
natureza. O seu verso é límpido como uni veio d'água, e a sua prosa 
varrida por ventanias que arrastam a poeira dos Astros: ojitsca e sufoca 

Martins Fontes tem todos os imortais defeitos do gênio. 
Martins Fontes é Poeta em todos os momentos. Basta que ele 

apareça, para revelar-se o Iluminado. Fala e começa o tumulto da 
criação. Faz descobertas inauditas, mostra aspectos que ninguém 
notara, encontra expressões verbais miraculosas, revive cenas, que, 
afinal, sáo produto da sua ponentosa Nnaginação, porque ele não vê as 
coisas como nós, não as vê lenta e parcialmente, apanha-as de um só 
golpe, em todos os sentidos e por isso a sua poesia é piuriforme, 
multicolorida, polfônica. Tem a majestade do mar e a graça das 
espumas, a projitndeza dasfiorestas e o perfume dasflores, o fulgor do 
sol a pino e a magia dos crepúsculos, o estrépito dasprocelas e a surdina 
das nascentes. O seu verso é espontâneo e nobre, generoso e simples, 
piedoso e purificador: A beleza tem, nele, o seu crtlto de todos os 
momentos, e é ainda em nome da Beleza que transige com Satanás. A 
Poesia é a sua febre, o delírio das suas horas, uma fatalidade a que tuío 
pode fugir". 
Esta impressão de  Olavo Bilac sobre o fulgurante Martins Fontes contém 

a beleza característica dos escritos do Mestre. Seu pensamento flui, sua pena 
registra, sem pausas meditativas, para conquistar formas ou frases de efeito. 
Simplesmente escorre no papel, qual pássaro ao sabor do vento, conquistando 
ares. 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 131 

Em 19 11, Martins Fontes e Eduardo Machado eram diretores em Santos 
da "Agência Americana", empresa fundada no Rio de Janeiro por Olavo Bilac 
e De Ambrys. 

Essa f m a  tinha, como principal atividade, um serviço telegráfico, de 
informações comerciais, do exterior, sobre negócios de café. Com escritúrio 
em várias Capitais do Mundo. 

O Dr. Silvério Fontes participava, quando podia, das reuniões, da empresa, 
a pedido do filho Zézinho, de Eduardo Machado e do próprio Bilac, pois todos 
diziam que seus conselhos eram muito importantes para o bom funcionamento 
da firma. 

No artigo "Olavo Bilac, o Poeta do Bandeirismo", encontramos a seguinte 
nota sobre o Príncipe: 

" ... Inspirado por fecundo nacionalismo & d o u  na Europa e nos 
Estados Unidos escritórios brasileiros de informações telegráficas, 
jornalisticas e comerciais, chamados "Agência Americana". 

No estrangeiro sentia epensava - e também agia - brasileiramente, 
a bem dos interesses nacionais. 

Em Santos funcionou, por criação sua, a Agência Americana, 
especializada em informações sobre o café, com a colaboraçãa positiva 
dos dois Fontes, pai e filho. Esse escrilório informativo das cotações 
cafeeiras mundiais foi um dos últimos que se fecharam, com grande 
mágoa do Poeta ... " 
Foi um dos últimos a cerrar as portas porque a 25 de Novembro desse 

mesmo 1911, passou a se chamar: "Agência Sul-Americana", tendo como únicos 
proprietários, Matins Fontes e Eduardo Machado. 

Os dois, aconselhados pelo próprio Bilac fizeram as modificações 
necessárias para se desvincularem da matriz; e com isso darem um novo impulso 
ao negócio. 

No final do ano de 1912, mesmo com niid0~0 sucesso, Martins Fontes 
vende sua parte para o amigo. Diz não ter nascido para negócios. 

Na realidade, Matins Fontes deixara a empresa porque não tinha tempo 
para ela: nunca teve. Jamais deixou de clinicar, uma hora que fosse. 

1913. Este é o ano mais polêmico da vida do Poeta. 
O Sr. Domingos Luis Netto, nascido em 1844 na cidade de Pelotas, Rio 

Grande do Sul, mudou-se para Campinas ainda jovem, onde exerceu atividades 
de gerente do Banco Mauá e de guarda-livros da Companhia de Gás. 

Em 1874, aos 30 anos de idade, casou-se com D. Anna Luiza Xavier de 
Araújo. Desse consórcio houve cinco filhos: Eduardo, Fernando, Ana Luíza 
(apelidada por Nicota), Octávio e Humberto. 

Em 8 de novembro de 1881, já na cidade de Santos, o sr. Domingos Luiz 
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Netto e o sr. Antonio Carlos da Silva Telles, fundam a casa comissária de café 
"Telles & Netto", crescendo e prosperando nos anos seguintes. 

Em 1886, Domingos Luiz Netio toma-se diretor da Associação Comercial 
de Santos e h ã o  Benemérito da Santa Casa de Misericórdia. 

A 5 dejulho de 1898, Eduardo Netto vem a falecer subitamente, vitimado 
pela febre amarela. Com a morte do filho, o sr. Domingos Luiz Netto adoece, 
tem problemas respiratórios e cardíacos; os amigos aconselham-no a consultar 
o Dr. Silvério Fontes. 

Amigo, já há muitos anos, o Dr. Silvério Fontes lhe diz com franqueza, 
que para a moae não vir, era necessário parar com todas as atividades e mudar- 
se para um local de clima frio. 

Domingos Luiz Netto, homem de muitas posses, não teve dúvida: meses 
depois, fez as malas e foi com a família para a Europa. 

Durante quinze anos lá permaneceram. Até que em junho de 1913, vieram 
de férias ao Brasil. Hospedaram-se em Santos, num hotel do Guamjá. 

Nos meses que se seguiram, conviveram quase que diariamente com o 
amigo Silvério Fontes e a família deste. 

Em janeiro de 1914, a bordo do navio italiano "Tommaso di Savoia", 
seguiam a família Netto e Martins Fontes, como médico particular do sr. 
Domingos Luiz Netto e de sua esposa, D. Anna, que esboçava ser portadora do 
Mal de Hansen. 

Após uma deliciosa viagem por lugares pitorescos, todos se fixaram na 
residência da família Netto, em Nice, França. 

Dois meses passados, Martins Fontes e Nicota, filha do sr. Domingos 
Luiz Netto, ficam noivos. 

O casamento é marcado para o dia 30 de março. 
Porém, passando muito mal, o sr. Domingos Luiz Netto demonsua que 

seu fm está próximo e todos se desaperam. Martins Fontes e Nicota adiam o 
casamento. 

A 31 de março, Domingos Luiz Netto vem a falecer. Exatamente um dia 
após a data prevista para o casamento de sua filha com Zézinho Fontes. 

A 7 de junho de 1914, o copo embalsamado do sr. Domingos Luiz Netto, 
chega ao porto de Santos; com ele vieram seu médico Dr. José Martins Fontes 
e os filhos Fernando e Octávio. 

Foi transportado com honras, de Santos a São Paulo, sendo sepultado 
no Cemitério do Araçá no dia seguinte, 8 de junho, portanto. 

D. Anna Luíza Xavier de Araújo e seus filhos Humberto e Nicota 
permanecem em França, até setembro, quando retornam ao Brasil. 

Logo após o retorno, Zézinho Fontes e Nicota se casam. 
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Cerca dedezoito meses durou o casamento. Emmeados de 1916, Martins 
Fontes retoma à vida de solteiro. 

Angustiado e abatido, deixaria num soneto todo o seu sofrimento: 

Olhos, Espelhos dlAlma 

Adeus. O teu amor me torturava: 
- Era uma rosa que, se, ds vezes tinha, 
No perfume, a candura que eu sonhava, 
Também espinhos infernais continha. 

Contra a própria vorxtade é que eu te amava, 
Sem a esperança de que fosses minha. 
Por teu orgulho, não serás escrava. 
Por meu orgulho, não serás Rainha. 

Adeus. Beijo-te a mão, tendo a certeza 
De que procuras, disfarçando o pranto, 
Não demonstrar a minima tristeza. 

E ambos sorrindo, e pálidos de espanto, 
Em nossos olhos vemos, com surpresa, 
Que é por capricho que sofremos tanto! ( I2 )  

A 3 de junho de 1917, cerca de um ano depois da separação de Nicota e 
Zézinho Fontes, este conhece Rosa Marques de Moraes. 

Ele: 33 anos. Ela: 15. 
Ficaram juntos por 21 anos; até h morte do Poeta. 
Transbordou em versos, por todo esse tempo, o amor de Martins Fontes 

e Rosinha: 

Quisera ser o espelho, o cristal em que miras 
As várias perfeições, as graças que possuis! 

E teus olhos revês, como duas safiras, 
Maravilhosamente azuis! 

12 - Martim Fontes, José. Ver&. 3' ed. Santos. B. Barros & Cia, (1927). pág. 132. 
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A água quisera eu ser; que te banha e te beija! 
Teu fúlgido colar; teu limpido lerzçol! 

O véu que, em tomo a ti, vaporoso, flameja, 
Como a neblina à luz do sol! 

Mas o maior dos meus amorosos desejos, 
Para bem demonstrar-te a divindade que és, 

É ser tua sandália - e, em jim, calçar de beijos 
As duas pombas dos teus pés! '"' 

Fogo 

Fogo! Chamem o Corpo de Bombeiros! 
Pais de família, a forja se alumbrou! 
Acudam todos, abram-se os chuveiros! 
Meu coraçáo, a arde>; se incendiou! 

Assoleimam-me inúmeros braseiros, 
E, pouco a pouco, flamejando vou! 
Os vulcões, os vesúvios verdadeiros, 
No comburil; ser& tal qual eu sou! 

A luz plwnbeia! Escuta-se o estalejo, 
O explodir da matéria incandescente, 
Em gargalhadas de infernal furor! 

Eis o poder do teu primeiro beijo! 
Deste-me um só, e zá.s, incontinenti, 
Meu coração se ensolarou de amor! 'I4) 

Soluço 

Se eu tiver de cumprir alguma pena, 
Sentir a agrura de um castigo atroz, 
Se a jicar o destino me condena, 
A vida inteira imóvel e sem voz; 

(13) - Martins Fontes, Jose. Vulcáo. 1" ed. Santos, Instituto D. EscholasticaRosa, (1926), págs. 
13 e 14. 

(14) - Martins Fontes, José, Escarlare, 1' ed.  São Paulo. Elvino Pocai, (1928), pág. 78. 
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Entre as urzes, os cardos e os abrolhos, 
Todas as dores saberei sofrer: 
Só peço a Deus que me conserve os olhos, 
Para que eu possa ver-te até morrer: '15' 

Clamor 

Vai ser tremendo, terrivel, 
Quando eu lhe fala>; tenace, 
Do modo mais insensivel, 

Face a face. 

Calmamente, friamente, 
Ante seu vulto adorável, 
Hei de mostrar-me inclemente, 

Implacável. 

Porque as Princesas precisam 
Saber das mágoas secretas 
Que nos matam martirizam, 

Pobres Poe tas... 

Por isso dir-lhe-ei: - Rainha, 
Por quem desvairo e me inflamo 
Ai, Dona e Senhora minha! 

Eu Vos Amo! 

Em uma das raras aparições públicas de Rosinha acompanhada de Zézinho 
Fontes (ela por timidez náo gostava do burburinho ao redor do Poeta); um fato 
curioso ocorreu ... um dos amigos do casal afumara que, na França, não se 
comentava outra coisa: no Brasil não existiam tradutores perfeitos, que vertessem 
os versos franceses para o português. 

Fontes, admirado, oihou os amigos e Ihes pediu uma jóia Francesa. 
Imediatamente alguém declamaria: "Si j'étais Dieu ..." do Mestre René-François- 
Armand PnidhoIUme, o conhecido Nobel de Literatura Sully Prudhomme. 

Após passar delicadamente o lenço branco no rosto, Martins Fontes e 
sua criatividade prateada, respondem: 

I S .  - hfaitni Fimles. Jiiqe. E~<.<irlor~* I'ed Sj,, Paulo. F.lvin<i P i ~ a i .  ( l Y 2 n l .  pag 48. 
(161 - M;uiins Foiiicr. Jose Ri>ricler 1 ' 4  S:uitos. E~Libe l~ imenio  Grifico K.iJium, i 1927, 
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Si j'étais Dieu ... 

Se eu fosse Deus, seria a vida um sonho, 
Nossa existência um júbilo perene! 
Nenhum pesar que o espirito envenene 
Empanaria a luz do Céu risonho! 

Não haveria mais, o adeus solene, 
A vingança, a maldade, o ódio medonho, 
E o maior mal, que a todos anteponho, 
A sede, a fome da cobiça infrene! 

Eu exterminaria a enfermidade, 
Todas as dores da senilidade, 
E os pecados mortais seriam dei 

A criação inteira alteraria, 
Porém, se eu fosse Deus, te deixaria 
Emtamente a mesma que tu és! (I7 

Entre os aplausos, Matins Fontes beija Rosinha. 
Abraçados, seguem para o iluminado Theatro Guarany, onde seria 

encenada uma comédia de Arthur Azevedo. 
Os amigos, um a um, encaminham-se para suas casas. 
Inebnados com a própria Arte que há instantes se Revelara! 

O extrovertido Martins Fontes sempre usou e abusou de seu talento poético 
para tornar a vida mais florida; especialmente naqueles momentos em que, 
junto a si, estavam os doentes das enfermarias dos hospitais e as crianças pobres 
que encontrava nas ruas. 

Mas, Rosinha também era para ele uma preocupação constante; vivia 
pensando em como retribuir-lhe toda a dedicação e amor que ela lhe 
consagrava .... Em certa ocasião, a 19 de setembro de 1924, decidiu-se por levá- 
la à belíssima Campos do Jordáo, cidade jovial e aromática, que trescalava em 
essências florais, bem ao gosto do Poeta. Ficaram hospedados na residência de 
um casal amigo. 

Todas as tardes os quatro percorriam os recantos maravilhosos, daquele 

(17) - Martins Fontes, José. Vilcáo. 1" ed.  Santos, Instituto D. EscholásticaRosa, (1926). págs. 69 
e 70. 
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santuário de paz ... Ate que um dia ... Martins Fontes, ao entardecer sai sozinho, 
apressadamente ... Rosinha e os amigos de nada desconfiaram, mas, com a 
repetição sucessiva do fato, os comentários começaram a surgir. 

Não foi necessário esforço algum para descobrirem o que estava 
acontecendo, porque uma bela senhora, norte-americana e com um português 
difícil de compreender, surge na porta da casa em que Fontes e Rosinha se 
hospedaram. 

Doctor Fontes - disse ela - é o senhor o Doctor Fontes? 
Zdzinho confirnia: - Sim, minha senhora, em que posso servi-la? 
Eperante a assistência de Rosinha e seus amigos, Fontes tem a descoberto 

o seu caso amoroso. A norte-americana, diz-lhe que, vinha observando os 
galanteios que Fontes dirigia à sua "filha" há alguns dias; e depois de tantas 
declarações de amor, tantos versos apaixonados, ela, como "mãe" zelosa que 
era, exigia que Fontes se ... casasse. 

Rosinha e os amigos estavam estarrecidos: Zézinho fora descoberto e 
agora teria que pagar pela ousadia. 

A dama, imperturbável, disse que: não fora difícil descobrir quem era o 
galanteador, porque os vizinhos o reconheceram. 

A senhora não sabe quem é? - disseram-lhe - Ora é o Poeta Martins Fontes! 
Rosinha, mesmo com aquele jeito meigo e carinhoso, não pôde deixar a 

leviandade de Zézinho passar em branco, e num tom de voz um tanto seco diz- 
lhe: 

"Muito bem, senhor José Martins Fontes, o que tem para me dizer?" 
Zbinho, sem perder o ar de maroto, pede licença a todos, puxa Rosinha 

pelo braço e no silêncio da sala conta-lhe toda a verdade. 
Rosinha não se contém e... começou a rir: gargalhava ... remexia-se toda 

com tanto riso ... Ela mesma vem à porta e tranquiliza a senhora, dizendo-lhe 
que Fontes é um homem de palavra e não deixará sua "filha" mal falada. 

Martins Fontes, vermelho, quase sem ar, dirige-se à senhora: 
"Por favor, mrquemos o casamento, levarei os padrinhos e o padre, 
nãopercamos tempo, estou felicissimo, mravilhado,flamejanda de amor 
por sua "filha". 
E na tarde seguinte, todos (Campos do Jordão em peso) vestidos a rigor, 

celebram o "casamento" de Martins Fontes. 
A "noiva", com o véu a estender-se pelo chão, estava belíssima, folhas 

pecioladas, ovais, um pouco agudas e ligeiramente recortadas, como é natural. 
Um esplendor! 

Minhas senhoras e meus senhores, existem fotografias do fato para o 
comprovar. Essa história correu o mundo, porque era a primeira vez que um 
Poeta se casava com uma. .. macieira! 
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"A mais bela árvore que conheci ein minha vida, estou completamente 
louco por ela" - disse Fontes. 
A americana e seu marido ficaram encantados com a leveza de espírito 

desse homem, que em todo final de tarde, ajoelhava-se em seu jardim e entre 
galanteios, versejava: 

Deus, num dia de sol e bom humor, 
Colheu no azul a mais doirada argila, 
A água mais pura que no céu cintila, 
A luz da aurora, as conchas do equadoz. 

Ao modelar o seu maior primo>; 
O claro tom das vênulas anrla, 
O rosado das ondulas burila, 
N~ima obra-prima de doçura e cor! 

E contemplou-te, apaixonadamente! 
Realizando o meu sonho, de repente, 
Diante da prapria perfeição, sorriu! 

- Há maior glória? Poderão opor-ma? 
E, depois que te fez, quebrou a forma 
Daflor mais linda que jamais se viu! '18' 

A musa atordoa-o, tem febre e aos borbotões transborda. 
Nas primeiras paginas de sua bela obra: "A Flauta Encantada", escreve: 
"A música, ao dar-nos a sugestão de outro mundo, parece ter-nos sido 
concedida para nos consolar dos sonhos que a vida não realizou". 
E ainda: 
"A orquestra resume a sociedade futura. Quando o homem trabalhar 
para a ventura coletiva, tal qual o anistu para o efeito de conjunto do 
conceiio sinfônico, a felicidade esplenderá na terra, Pátria Comum. 
Desaparece o indivíduo. Atenta e vivendo para outrem, a inteligência 
atua, orientada pelo bem geral. Todos, unidos e apaixonados, são 
irmóos, sob a regência única e múltipla. 
Aplacam-se as almas, sentimentos seremis ernbalsamun o ambiente, a 

(18) - Martins Fontes, José. Rícáo. laed.  Santos, Instituto D. Escholávtiia Rosa. (1926), págs. 67 
e 68. 



liberdade harmoniza as consciências, a concórdia sorrr, canta, 
religiosamente, a realidade no sonho. 
Paz. Perfeição. Ideal. Sinfonia". 
Todo o livro é dedicado aos mestres eruditos. A cada página que passa, 

parece que, harpas e violinos, trompas e violoncelos, transbordam em sons, em 
espirais de cor e luz. 

No ápice da obra, já descabelado, o maestro Fontes clama a Wagner e a 
Beethoven: 

No templo do Planeta, ao clangor da alvorada, 
Ouviremos, em breve, em pascal sinfonia, 
A humanidade, em fim superhumanizada, 

Abençoar a Anarquia! 

Irmáo, pelo amanhã, que, em teu sonho, anteviste, 
Esquecerás, talvez o amargor do passado. 
Se não fores feliz, hás de ser menos triste, 

E menos desgraçado. 

Ter-se-ão finalizado as conquistas da ciência, 
Na evangelização da batalha vencida. 
E o número ter-se-á transformado em consciência, 

Glorvicando a vida! 

E como, suavisando o coraçáo hunmo,  
Será preciso sempre um alivio, suponho 
Que a música vai ser esse estrelado engano, 

Esse infinito sonho! 

Silaba universal, clave dos tempos novos, 
A nota cantará, miraculoso arpejo ... 
Far-se-á, pela harmonia, a harmonia dos povos, 

Na comunhão do beijo. 
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Assim o demonstrou, abafando o gemido, 
Como em suas corais pungentemente se ouvem, 
- Profeta em Do Maiol; Poeta em Sol Sustenido 

O hipermago Beethoven. 

Lua da arte, a aspergir bençãos de ouro e de rosa, 
Transcedentalizando a ilusão, conjecturo 
Que a música vai ser a imortal e piedosa 

Religião do Futuro! '19' 

Martins Fontes é um Homem Iluminado, tendo, como religião, a amizade. 
Acreditava apaixonadamente nela. Era capaz de desfazer-se em lágrimas, lágrimas 
benditas, diziam, pelo culto e devoção ao próximo. Com os braços sempre 
estendidos, largos, abertos; as mãos atentas e carinhosas, ofertava ... 

Fez, de sua existência, a sua maior obra de me.  
A Rosinha, deu-lhe amor e segurança. 
Para si, não importava. Morreu pobre, como queria ... 
Queria chegar ao fim da vida rodeado de amigos, amigos sinceros. 
1937.26 de junho. 
Cinco mil carros desceram até Santos carregados de flores ... Navios 

chegavam ao porto, vindos de todo o país; milhares de homens, mulheres e 
crianças desfilavam perante o Astro, que no dia anterior decidira alar-se para o 
Extremo Oculto da Existência. 

Segundo a imprensa da época, trinta mil pessoas, acompanharam o cortejo, 
que seguiu em carreta do Corpo de Bombeiros, pelas mas da cidade até o 
Paquetá ... Todos num coro uníssono, murmurado, diziam: 

A Manhã do Amanhá 

Sobre a Montanha, como um beijo branco. 
No Silvestre, Jesus me apareceu. 
E aos Céus alçou-se, em subitâneo arranco, 
Meu pobre e velho coração de ateu. 

E o seu olhar dizia, claro e franco: 
" - Ama. E sê meu Irmão, como eu sou teu. 
E, se todas as Iágrimas estanco, 
É que em mim se astraliza Prometheu. - " 

(19) - Martins Fontes, 1osé.A Flauta Encantada. l'ed. Sáo Paulo, I. Magalhães Editara, (1931). 
págs. 7 e 8. 
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E o libertárw os braços me estendia. 
E, esperando o aivorar do grande dia, 
Pela primeira vez, bendisse a fé. 

E, desde então, iluminando a estrada, 
Nunca vejo apontar a madrugada, 
Sem pensar em Jesus de Nazareth. '"O' 

Agora, deixêmo-10 repousar a cabeça em nosso ombro. 
Deixemos que o "VULCÁO" se acalme, que o "VERÁO" abrande. 
E enquanto as flores, agradecidas, se curvam ante o sono do Bardo, 

murmuremos: 
Zézinho ! 
- "Há uma estrela no Azul, que tem teu nome!" 

(20) - Martins Fontes, José. Giradara. l'ed. São Paulo, Empresa Editora J. Fagundes, (1936). 
pág. 89. 



O MASSACRE FEDERALISTA DO RIO NEGRO EM 
BAGÉ EM 28/NOVEMBR0/1893 

Cláudio Moreira Bento 

Em 28 de novembro de 1893, em Rio Negro (atual município de Hulha 
Negra - RS), ocorreu o trágico e lamentável degolamento de civis republicanos, 
em número de 300, segundo a tradição, por federalistas que atendiam ao 
comando do general honorário Joca Tavares (João Nunes da Silva Tavares). As 
víümas eram civis integrantes de um Corpo de Cavalaria Republicano, ao 
comando do coronel Manoel de Oliveira Pedroso (Mancco) composto de cjvis 
(patriotas) recrutados em Firatini, Canguçu, Bagé e Pinheiro Machado. Eles em 
parte descendiam de republicanos farrapos que pertenceram a Brigada Liberal 
de Antônio Neto, a qual em 11 de setembro de 1836 apoiou a proclamação da 
República Rio-Grandense por Antônio Neto, como consequência da vitória 
que obtiveram em Seival no dia anterior sobre forças imperiais ao comando do 
coronel João da Silva Tavares. Ideal republicano que iria desaguar em 15 de 
novembro de 1889 com a proclamação da República Federativa do Brasil. Por 
um capricho do destino, Seival e Rio Negro ocorreram próximos dentro de 
município de Bagé e separados no tempo por 57 anos. Dos vencedores do Rio 
Negro muitos descendiam dos vencidos no Seival, em grande número 
descendentes de famílias do município atual de Herval do Sul. Em Seival o 
chefe vencido foi o coronel João da Silva Tavares, junto com o seu filho Joca 
Tavares que seria o vencedor em Rio Negro responsável, após brilhante vitória 
ali sobre o marechal Isidoro Fernandes do Exército, pelo inominável massacre, 
por degolamento, de civis inermes, evento até hoje, ao que sei, sem precedentes 
na Histúria Militar do Brasil, pela alta cifra de cerca de 300 irmãos brasileiros, o 
que aqui merece ser denunciado e registrado como infonnaçáo à posteridade, 
para prevenir que fatos com a gravidade do presente venham a se repetir entre 
116s. 

Os republicanospara vingarem o massacre do Rio Negro, segundo Arthur 
Pereira Filho, responderam com o massacre de federalistas do Capão do Boi 
Preto, em Palmeira das Missões, em 5 de abril de 1893,4 meses depois. Ambos 
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federalistas e republicanos comtistas desconheceram esta lição da História 
ensinada por Simon Bolívar um dos libertadores das Américas: 

"Nas guerras civis é político ser generoso, senão a violência aumenta 
progressivamente." 

Esqueceram, ambos os contendores gaúchos, a simbologia que os 
republicanos farrapos fizeram inscrever nos ângulos agudos do losango do 
Brazão da República Rio-Grandense, que desde 1891 foi adotado como o do 
Rio Grande do Sul pelos constituintes rio-grandenses. Ou sejam, dois amores- 
perfeitos simbolizando Firmeza e Doçura e assim traduzidas em combate: Firmeza 
- lutar com toda a garra, valor, coragem e determinação de vencer. Doçura - 
traduzida após a vitória, como respeito, como religião, a vida, à família, à honra, 
à dignidade e ao patrimônio do vencido inerme ou como se diria hoje, aos 
direitos humanos do vencido. 

O general Antônio Neto afrentede bageenses, canguçuenses, piratinienses 
integrantes do primitivo corpo da Guarda Nacional do município do Piratini 
que veio a se transformar em sua Brigada Liberal farroupilha, deram no combate 
do Seival demonstra$óes inequívocas de Firmeza e Doçura e de generosidade 
com os vencidos, das quais um dos maiores beneficiários foi o então valoroso 
jovem Joca Tavares, mais tarde destacado herói da Guerra do Paraguai e agora 
o comandante federalista em Rio Negro. Constatar é obra de simples verificação 
em reportagem que produzimos noDiário Popular de Pelotas, de 20 de setembro 
de 1986, sob o título - Centenário do Combate do Seival, que foi também 
publicada na revistaA Defesa Nacional. n" 726, jullago 1986, onde este evento 
foi reconstituído militarmente. 

Outros líderes farrapos se singularizaram por atitudes de firmeza e doçura 
para com os inimigos: Bento Gonçalves suspendeu o cerco de São José do 
Norte por que o preço cobrado pela vitória seria o das vidas devemos, mulheres 
e crianças inocentes. Neto comovido com a coragem de um coronel que defendeu 
Triunfo até a morte, colocou respeitosamente seu esquife em local de destaque 
e fez seus soldados desfilarem em continência e tnbuto à bravura do chefe 
inimigo morto em ação. Teixeira Nunes após brilhante vitória no passo Santa 
Vitória, no rio Pelotas, na fronteira com Santa Catarina, surpreendeu os vencidos 
com esta ordem: "Vocês estão livres, retomem para suas casas para cuidarem 
de suas familias." 

O general farrapo Silveira foi outro líder pródigo em exemplos dc Firmeza 
e Doçura e de generosidade para com o prisioneiro inerme. O general Osório, 
a maior expressão do gaúcho histórico, desde tenente foi firme, doce e generoso. 
Revolucionário farrapo em 20 de setembro de 1835, acompanhou seu 
comandante imperial até a fronteira em segurança. Enfim, a Firmeza e a Doçura, 



combinadas com a hospitalidade, tem constituído qualidades excelsas do gaúcho 
e responsáveis pelas posições de liderança que muitos deles tem assumido muitas 
vezes na comunidade brasileira: marechais Osório e Mascarenhas de Moraes, 
Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha, Flores da Cunha e outros. Porque os 
vencedores de Rio Negro e Boi Preto não foram doces e generosos para com os 
vencidos e sim amargos e até cméis? Porque não limitaram o massacre, aos 
responsáveis, após um julgamento dos comandantes dos 300 supliciados 
sumariamente? E n f i  é resposta a ser dada à comunidade brasileira pelos 
psicanalistas e psicólogos sociais, para com elas armar-se fùturas lideranças 
para que previnam a repetição destes bárbaros erros. Respostas estas a serviço 
das novas dimensões da História Militar, as quais procuram isolar os fatores 
responsáveis pelo desencadeamento de guerras e revoluç0es, para que 
dominados pelos líderes, estes procurem evitá-las. 

Gaspar Silveira Martins que viria ser líder civil da Revolução Federalista 
e muito antes que esta eclodisse e na fase de sua preparação, em carta ao general 
loca Tavares que viria a comandar a vitória de Rio Negro seguida do massacre 
em foco, apelou pateticamente: 

"Chefe de partido, como correligionário peço, como rio-grandense suplico: 
guerra civil não, pois é o maiorflagelo que pode cair sobre um povo. " Não 
conseguiu evitar o fragelo que ela provocou! 

Júlio de Castilhos também, como apóstolo entre nós da religiáo da 
Humanidade - o Positivismo, era filosoficamente contra a violência e foi o líder 
da outra facção - a legal da Revolução Federalista. E tanto ele como Silveira 
Martins não conseguiram segurar na prática os seus liderados, muitos dos quais, 
em nome da Democracia, da Liberdade, da República e da Humanidade, 
praticaram vinganças tem'veis como as dos massacres do Rio Negro e do Capão 
do Boi Preto, se bateram com violência inaudita e praticaram largamente o 
degolamento de prisioneiros inermes ou fuzilamentos sumários de 
revolucionários, como em Santa Catanna e Paraná, tudo fazendo com que a 
Revolução Federalista passasse A História como a Revolução dos Bárbaros ou a 
Revolução Maldita, e por esta razão, episódio que devia ser esquecido e 
silenciado i posteridade, posição com a qual o historiador não concorda, por 
isto contribuir, que pelo desconhecimento deste precedente histórico condenável, 
ele venha a se repetir e, além disto, continuar a manter o mito do brasileiro 
cordial, incapaz de violências como as foco. Rio Negro encerra preciosas lições 
para a História, como mestra das mestras e a mestra da vida. Decomdos 100 
anos os historiadores tem a obrigação de resgatá-lo dos subterrâneos e sombras 
da História, sem evitá-la ou contorná-lo com mitos, estórias, versões de 
conveniência partidária, ou a serviço de outras finalidades que não a da História 
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como instrumento de Verdade e de Justiça e de prevenção' por desconhecimento, 
que erros como os de Rio Negro e Boi Preto venham a se repetir. A História 
deve enfrentá-los como crítica histórica apurada, segundo Élio Chaves Flores. 
É isto que a postcndade brasileira e sul rio-grandense deseja e não a continuar 
repito, com o mito do brasileiro cordial. 

Essa revolução foi tão cruel que violentou o espírito de seus lideres, 
Júlio de Castilhos e Silveira Martins como se verá. Júlio de Castilhos se atribui 
esta orientação a seus comandantes no combate ?i Revolução: 

"Épo.ssível que no nwmento do desbaratamento dos rebeldes que eles procurem 
reJiígio no território do Urugua?. onde maleficamente realizaram a conspiração 
nefanda e organizaram suas hosies vanddlicas. Mas o inteiro desagravo da 
Rep~iblica ultrajada r-equer que. mesrno ultrapassados certos limites, com as 
devidas cautelas e descrições, sofram pela eliminação o justo castigo que 
merecem odientos caudilhos. " Veja-se até onde chegou a intolerância entre 
irmãos ! 

Gaspar Silveira Martins ao que indica fonte primána foi conivente com 
o Massacre do Rio Negro como líder civil da Revolução ou então teve que 
aceitá-la, impotente como se verá: 

O combate do n o  Negro de 26/28 novembro 1893 

Os republicanos ao comando do marechal Isidoro Fernandes, brasileiro 
nascido no Umguai, veterano das guerras contra Oribe e Rosas (1851-52) e da 
do Paraguai ecom grande vivência em guarnições do Exército na fronteira do 
Uruguai, organizaram uma defesa para resistir aos federalistas na estação 
ferroviária de Hulha Negra, a 24 km de Bagé. Eles numeravam entre 1.000 a 
1.500 homens, entre gente do Exército, da Brigada Militar e um Corpo Provisório 
de Cavalaria integrado por civis de Cacimbinhas, Canguçu, Bagé e Piratini, 
então comandados pelo coronel Manoel de Oliveira Pedroso (Maneco Pedroso) 
de Piratini, antiga capital farroupilha. Os federalistas eram comandados em Rio 
Negro pelo general Joca Tavares citado e numeravam cerca de 5.000 homens. 
Seus comandantes subordinados diretos eram o seu irmão e genro Zeca Tavares 
(José Bonifácio da Silva Tavares), Marcelino Pina, David Manins e ten. cel. 
Francisco Cabeda que foi ferido na ocasiáo e posto fora de ação. Após atacar 
Bagé e lá encontrar forte resistência do coronel Carlos Teles, Joca Tavares dirigiu 
o csforço de seu ataque contra o marechal Isidoro, em Hulha Negra, que fazia 
pouco fora substituído pelo gencral João Teles que terminou sendo morto em 
ação no Rio de Janeiro, na ilha cio Governador, combatendo a Revolta da 
Armada. Substituído pelo coronel Moreira Cézar este venceu os revoltosos na 
ilha citada, sendo após enviado como governador para Santa Catarina, após o 



146 REVISTA DO INSTlTUTO HIST~RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

término da revolta da Armada e da Revo1uc;ão Federalista em Desterro. 
Joca Tavares com efetivo estimado em mais de 3x1 surpreendeu com sua 

numerosa e ágil Cavalaria os republicanos em Hulha Negra. Estes foram sitiados. 
Após luta encarniçada o marechal Isidoro foi obrigado a render-se por estar 
cortado de água, carne e munições. Poucos foram os que conseguiram romper 
o sítio e fugir. Até aqui foi um brilhante feito militar que seria maculado com 
um massacre sem precedentes em nossa História Militar. 

O Massacre do Rio Negro de 28 de novembro de 1893 

Em 28 de novembro da tropa republicana rendida foram retirados o 
comando e Estado-Maior do 28" Batalhão de Caçadores do Exército e a tropa 
deste, o 2" Batalhão da Reserva da Brigada Militar, ao comando do ten. cel. 
Utalis Lupi (ferido na ocasião) e 100 homens do Corpo de Transporte que era 
comandado do capitão Bento Gonçalves da Silva, que permanecendo no Passo 
Real, onde foi ferido, conseguiu escapar do sítio e apresentar-se ao coronel 
Carlos Teles onde foi reforçar a épica resistência de Bagé que durou 45 longos 
dias até 8 de janeiro de 1894, data em que a aproximação da Divisáo Sul enviada 
pelo Ministro da Guerra o sítio foi levantado e os federalistas se retiraram da 
região. 

Os civis que compunham o Corpo de Cavalaria Provisório foram 
colocados numa mangueira e degolados sob a responsabilidade do general Joca 
Tavares e sob a direção de seu irmão e genro Zeca Tavares e execução pelo 
umguaio Adáo Latorre e seus soldados argentinos correntinos, até a revolução 
piões, em maioria, da familia Tavares, segundo indicam as poucas fontes 
disponíveis sobre o assunto e a tradição oral. Disto tomou conhecimento o 
líder federalista Gaspar Silveira Martins através de telegrama e, carta do general 
Joca Tavares num estilo de uma parte de combate: 

"No dia 26 de novembro atacamos o inimigo superior a 1.000 homens, 
entrincheirados na estação do Rio Negro e nas matas e vassouras próximas a 
esta. Ontem, ao meio dia, o inimigo desanimado, reundeu-se a descrição 
(incondicionalmente) caindo prisioneiros o general Isidoro (Fernandes), seu 
Estado-Maior; a oficialidade do 28 (Batalhão de Caçadores do Exército) e 
todo o batalhão, (Manoel de Oliveira) Pedroso e sua patriotada, forças do 
(Bernardino) Mota e do Madruga cujos chefes não estavam presentes, brigada 
policial do (UtalisJ Lupi, parte do Corpo de Transporte, enfim por tudo 700 
prisioneiros mais ou menos. Do initnigo ficaram no campo 200 mortos mais ou 
menos, contando os que etn grande número foram exalar o último suspiro, em 
mato próximo. " 

Enfim um massacre, uma carnificina, uma hecatombe consistente no 
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degolamento, em mato próximo, de combatentes civis inermes, permitido ou 
mesmo autorizado pelo general Joca Tavares, que usou o seguinte código para 
o líder federalista Gaspar Silvcira Martins, até este retomar do exílio da Europa 
seu desafeto político! 

"contando os que em grande número foram exalar, em mato próximo o 
último suspiro." Não se tem noticia de protesto de Silveira Martins contra esta 
carnificina, na expressão de Sérgio da Costa Franco. Foi um evento tenebroso, 
selvagem que maculou o brilho da grande e sensacional vitória militar federalista 
sobre o marechal Isidoro Femandes. o comandante-em-chefe de todas as forças 
em operaçoes no Rio e, mais do que isto, um inominável de serviço e mesmo 
tradição aos alevantados objetivos federalistas parlamentarismo, voto distrital 
e unitarismo. 

Enfim foi uma decisão pessoal do comandante federalista motivada por 
razões pessoais até hoje não bem esclarecidos pelas fontes disponíveis. Segundo 
se conclui o historiador federalista Wenceslau Escobar o tenebroso ritual de 
degolamento de civis inermes foi executado pelo uruguaio Adão Latorre ajudado 
por argentinos correntinos sob sua orientação e todos mercenários às ordens 
do coronel Zeca Tavares, irmão, genro e ao que parece afilhado do general Joca 
Tavares e, ao que se sabe não protestou contra o massacre! Os corpos das 
vítimas foram jogados numa lagoa. Adão Latorre homem de 58 anos teve a seu 
cargo executar pessoalmente o jovem coronel Manoel de Oliveira Pedroso 
(Maneco Pedroso). Até agora aresponsabilidade do massacre tem sido passada 
como sendo do temível Adão Latorre, um homem de cor negra, hoje mitificado. 
O leitor que conclua! Joseph Love reproduz o seguinte depoimento de um 
coronel republicano: 

"Logo que se apoderaram dos nossos em Rio Negro, os federalistas separaram 
o general e os militares que ficaram prisioneiros e, as demais forças civis a 
uma companhia de correntinos degoladores, sendo entáo todos estes 
degolados." 

Imagine o leitor hoje um episódio tenebroso destes transmitido para o 
mundo pela televisão, como chocaria o Brasil e a Humanidade e deporia contra 
os foros do Brasil como nação civilizada? 

O ten. cel. Eduardo P. C. de Almeida em A Defesa Nacional no 385, 
1946, assim relata a selvageria do massacre: 

"O que se passou no ato da Capitulação em Rio Negro torna-se impossível 
descrever Os assaliantes cercam o reduto e de seu interior arrancavam os civis 
manietados. Os chefes são levudos à carnificma sendo degolados em ermos 
lugares. A vuia dos militares ,enireranto, @L poupada! Executou-se porém a do 
alferes Napoleão que foifuzildo por ter protestado contra tanta selvageria. O 
cel. Manoel Pedroso foi degolado pelo preto Adão Latorre. O mesmo 
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acontecendo com toda a sua gente que perfazia um efetivo de rnais ou menos 
400 homens." 

Poesia popular que foi composta no sítio de Bagé, logo após o do Rio 
Negro, por um defensor que se informou sobre o massacre do Rio Negro, 
assim foi colhida e publicada por Carlos Benjamin da Silva em Fontes da 
História da Revolução de  93, pela URCAMP, Bagé, obra que honra a História 
e não a manipula e dela pretende tirar as liçdes que sugere. 

Eis alguns de seus versos que tornam clara a responsabilidade moral 

I "No sítio do Rio Negro I11 Eu não vi, mas me contaram 
Quantos heróis degolaram Os próprios que lá se acharam 
Esse gmpo de salteadores Que na beira de uma sanga 
Que lá no Prata se armaram Muitos heróis degolaram 

I1 Esse gmpo de salteadores VI E o bravo coronel Pedroso 
Que lá no Prata se arinarani Que a fronte nunca curvou 
Assassinaram sem piedade Quando viu as armas render 
Os heróis que se renderam A nobre face corou 

V E o Zeca Silva Tavares 
Foi que mandou matar 
Esse bandido covarde 
Com a mesma a de pagar.'' 

Foi o libelo popular contra o coronel Zeca Tavares (José Bonifácio Nunes 
da Silva Tavares) que há um século vem passando de boca em boca em rodas 
de galpão. Ele era neto de José Bonifácio Nunes um dos colaboradores de 
Rafael Pinto Bandeira e que veio a tomar-se o patriarca do Herval. 

O alferes Napoleão que foi fuzilado por haver protestado com veemência 
pela selvageria do massacre, pertencia ao Exército. Suicidou-se um tenente civil 
para escapar ao degradante e humilhante degolamento inerme. O santa-mariense 
Germano Hasslocher, militante federalista, assim descreveu o que considerou a 
Hecatombe do Rio Negro eiri sua obra A verdade sobre a Revolução d e  1893 
(I? Alegre, Liv. Mozeron, 1894), aos 32 anos de idade e logo após os fatos: 

"Estamos no Rio Negro. Três dias de um calor sufocante, de combates 
incessantes, em que os raios de sol abruzador se confundem com os raios dos 
fuzis. Devoradospela sede, empestadospelos cadáveres de homens, de niulheres 
e cavalos, os defensores do reduto veertl chegando o momento da capitulação. 
Os federalisfas tem-nos presos, não há u m  saída possivel, todas as tentativas 
naufragaram diante da fuzilaria ernboscada. Nenhuma esperança mais sob 
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um céu de fogo, calmo e inerte como cadáver. O rio Negro que corre além com 
suas águas táo límpidas é um Argos vigilante, com milfuzis alerta, vomitando 
a morte sobre quem ouse acercar-se de suas margens, arrastado pela sede 
torturante. A atmsfera enche-se de fumaça e cheiro de podridão. Nada há a 
fazer. Uma bandeira branca tremula sobre a trincheira, as armas são 
ensarrilhadas e a capitulação é aceita, com garantias para os prisioneiros. 
Um instante mais e os federalisras pisam terreno atulhado de mortos e, 
espantado, recua dianie do quadro que atesta o valor indômito da defesa, a 
parsina'cia sem nome do vencido. Na embriuguês do triunfo os federalistas não 
.se lembram que a glória da vitória nascera do heroismo da resistência e, longe 
de sentir por aquele bravos que restavam um sentimento generoso de 
.f?-arernidade, evocaram dentro deles todos os ódios, todos os desesperos e 
recomeçou a maiança agora impune, de homensdesarmados, cansados e cheios 
de angústias. Como tropa de gado que se levasse para um matadouro e sem 
atender que eram nossos patrícios defendendo a sua causa, a soldadesca 
encurralara-os nwna mangueira de pedras e, um por um, friamente, debaixo 
de galhofas, fá-los sairem e cortam-lhes a carótida, degolando os infelizes. 
Era a reproduçrío de Quinteros, mais requintada na forma e, igualmente 
hedionda no fundo. Foi uma hecatombe tremenda, rima orgia de sangue, de 
gritos de dor, de espumar de ódios! Matou-se a farta6 sem piedade, bestialmente, 
sacrij5cando-se dezenas de homens inermes, à sanha do vencedor; enquanto a 
Revolução Federalista se cobria de lodo, infamava-se, envilecia os seus homens 
que atufavam-se (enchiam-se) de vergonha indigna. Desde aquele instante 
nenhum homem de bem podia ser solidário com tanta fereza (ferocidade). A 
dignidade mandava que se rompesse com todos os laços que podiam ligar um 
homem de consciência a abjeção ( a  infâmia) tremenda do Rio Negro e exigia 
do claefe (Gaspar Silveira Maninsi supremo da revolução. que condenasse os 
que ordenaram a carnij5cina, que em norne da dignidade do Partido Federalista 
engeitasse (recusasse) a responsabilidade de semelhante crime. O seu silêncio 
serio a tácita aprovação do fato (o massacre), esclareceria o seu propósito, 
uma vez que nenhum programa existia para indicar o seu objetivo. 
E eternamente ficará gravada no espírito dos que lá foram, a lúgubre (sinistraj 
tragédia que a fúria das paixões gerou, o quadro sinistro da degolação, o 
heroismo singular único do cel. Manoel Pedroso que eles repetem cheios de 
pavor; quando descrevem a sua altivez, a sua sobranceria (atitude siiperior) em 
face da morte, erguendo-se n u m  convulsão de nojo, com a cabeleira sacudida 
pelo vento, os olhos iluminados pela raiva, sublime na hora da morte, 
desprezando-a tanto quanto os seus degoladores, ao levar a mio a garganta e 
dizer - Degola, canalha, pois degolas um homem de bem e valente." 

Eurico Salis em sua História de Bagé, assim contorna o que se passou: 
Em Rio Negro "imperaram momentos lamentáveis porque o irresponsável 
conseguiu dominar o responsúvel! Eio a tona a alma bárbara do guasca, o 
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exaltado partidarismo federalista, empanando a magnânima tradiçüo de 
altruism do gaúcho, cavalheiresco, nobre e altivo, como arrasador estouro 
da boiada. Brotou no cérebro daquela gente embrutecida pela luta o desejo 
das contas a ajustar com o emprego da lei de Taliüo - Olhu por olho dente por 
dente ... O sangue fraticida derramado ern Rio Negro transformou a bela vitória 
dos federalistas na primeira pedra lançada na consolidaçüo do regime 
republicano presidencialista implantado no país." 

Ordem-do-Dia no 15, de 13 de janeiro de 1894 do ten. cel. Francisco 
Feliz de Araújo, comandante da 1" Brigada da Divisão do Sul responsável pelo 
levantamento do sítio de Bagé, em 8 de janeiro de 1894, assim refere aos sítios 
do Rio Negro e de Bagé (conforme Doc. 62 em VILLALBA. Rev. 93 no RGS) 
no tocante a atrocidades praticadas pelos federalistas. 

"O quadro desolador visto por nós em Bagé, traduz e é um vivo atestado das 
cenas de vandalismo praticadas por estrangeiros, que o pouco escrúpulo de 
desorientados brasileiros trowre a nossa pátria brasileira, para, reunidos em 
número muito superior aos nossos, companheiros, tentaram tomar a praça, 
batendo sua heróica guarnição. Narrar-vos os fatos com suas panicularidades 
seria descrever cenas narradas por Põe, se nüo o inferno de Dante que por 
longos dias estiveram nüo só vossos camaradus, como asJiamilias residentes 
em Bagé". 

E detendo-se no massacre do Rio Negro registra: 
Não foram poupados os octogenários, quando choravam as perdas de 

seus filhos e parentes degolados no Rio Negro. Não se condoeram das pobres 
esposas que viram seus maridos serem levados a sanga para depois no massacre 
terem a garganta atravessada pela faca. Foram surdos aos gritos das pobres 
crianças que com estertor, no auge da maior angústia pediam que poupassem 
as vidas de seus inocentes pais! Cenas dolorosas para esses a quem eles fizeram 
viúvas e órfãos. Canibais!" 

Todo este enorme drama vem sendo escondido, distorcido, contornado 
ou minimizado por lendas, estórias, mitos e omitido de um modo geral da 
literatura histórica e reduzida a cena com versões de conveniência partidária, 
envolvendo Adáo Latorre - o carrasco e sua vítima mais ilustre - o cel. Manuel 
de Oliveira Pedroso, cuja valentia no episódio não discutem, mas que insinuam 
não ser um homem de bem, dúvida colocada na boca de seu carrasco - o uruguaio 
Adão Latorre, como explicação de seu bárbaro e degradante suplício. Seriam 
homens de bem para a posteridade brasileira os envolvidos no genocídio do 
Rio Negro. Não seriam eles e não os "coroneis Manoel de Oliveira Pedroso, de 
Piratini, Bemardino da Silva Mota, de Canguçu, Candido Garcia, de Bagé e 
Madmga, de Pinheiro Machado, os maiores ladrões e bandidos do Rio Grande 
do Sul" por terem praticado a maior execução em massa da Históda Militar do 
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Brasil de prisioneiros inermes e, por isto bandidos e ladrões, por terem roubado 
o bem supremo de 300 infelizes em Rio Negro, além de o arrimo de muitas 
famílias de Bagé, Piratini, Canguçu e Pinheiro Machado que eles eliminaram 

~ ~ 

selvagemente. Que a posteridade rio-grandense julgue com isenção! Não tem 
sentido o Tribunal da História, se os historiadores brasileiros e no-grandenses, 
em particular , não contribuirem com isenção para que o Tribunal da História 
apure a responsabilidade moral pelo genocídio do Rio Negro. Este é o sagrado 
dever do historiador! E decorridos 100 anos do Rio Negro, já e possível creio, 
estudar o episódio - o que acredito não era pnidente fazê-lo antes e, sim, ter por 
ele repulsa, como a do historiador Otelo Rosa que só permitiu a entrada em sua 
casa do grande jornalista Carlos Rebervel, depois que certificou-se que seu tio- 
avô Ulisses Reverbel era inocente quanto ao massacre do Rio Negro, segundo 
Corálio Cabeda, em carta ao autor, de 16 de março de 1993. 

Após 100 anos de silêncio, os descendentes de federalistas e republicanos 
se misturaram por casamentos e não ligam para as diferenças de seus ancestrais 
e querem tirar lições dos erros que praticaram para que eles não venham a se 
repetir. Neste episódio não existiram santos e puros! 

Em Rio Negro, conforme parte de Joca Tavares a Silveira Martins, eles 
esperavam ajustar contas ou se vingarem de Cândido Garcia, de Bagé, Maneco 
Pedroso, de Piratini, Madruga, de Pinheiro Machado e Bemardino Mota, de 
Cangup chefes civis de Patriotas e Guarda Nacional, tropas sem disciplina e 
doutrina militar, como as forças regulares, de igual forma que a grande maioria 
dos federalistas e inclusive as de Zeca Tavares, a base de mercenários platinas, 
conforme exaustivamente mencionam fontes primárias disponíveis. Foryas que 
inclusive possuiam alguns soldados humildes que só vestiam tangas ou se 
cobriam com couros de ovelha, conforme registrou o senador Cunha Junior 
em entrevista ao Diário do Brasil, transcrita por Eurico Salis na História de 
Bagé e sobre sua visita a Joca Tavares, a mando de Floriano Peixoto. 

Mortos mais expressivos do massacre 

Foram capturados e degolados em Rio Negro só os líderes Cândido Garcia 
e Maneco Pedroso. O cel. Madruga, de Pinheiro Machado e o cel. Bemardino 
Mota, de Canguçu não se encontravam em Hulha Negra e pelo que se conclui 
de comunicação transcrita de Joca Tavares a Silveira Martins, encontravam-se 
em Rio Negro tropas de Pinheiro Machado e Canguçu ao comando daqueles 
chefes. Segundo Corálio Cabeda, descendente de federalistas e republicanos 
que lutaram em 93, como Rafael e Francisco Cabeda primos irmãos de seu avô 
paterno e seu avô republicano tenente Inacio Vaz Bragança (nosso parente) que 
foi ajudante do general Pomigal vencido em Cerro de Ouro, era atribuído ao 
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cel. Madruga de Pinheiro Machado a seguinte orientação recebida de Júlio de 
Castilhos", segundo Wenceslau Escobár publica em Apolztamentos: "Inimigo 
não se poupa nem na vida nem nos bens". De nossa parte na extensa biblioteca 
que consultamos sobre 93, a não ser na op. cit. não encontrei este telegrama, 
nem com força de fonte primária ou não. Aguardo achá-lo para condenar seu 
subscritor! 

De Corálio Cabeda e esta observação oportuna no I1 Simpósio de Fontes 
era a História da Revolução Federalista de 93, a propósito do que tem sido o 
comportamento hoje de admiradores dos federalistas e que por isto usam lenços 
vermelhos e os dos republicanos castilhistas que usam lenços brancos, de salvar 
a face das atrocidades e violências cometidas por ambos em 93, "pondo a culpa 
delas em castelhanos, correntinos índios et caterva sempre que é necessário 
explicar atrocidades", ou então em AdãoLatorreou nos coronéis Mota ePedroso, 
com base em informação duvidosa prestada pelo general João Teles a Floriano 
Peixoto com base no que ouviu do general Joca Tavares e assim por diante ... 

Penso que os federalistas e republicanos castilhistas que se dizem 
orgulhosamente maragatos e pica-paus deviam fazer como o Papa que 
reconheceu erros da Inquisição no caso de Galileu, ou os alemães que pediram 
perdão aos judeus pelos crimes dos nazistas cometidos contra eles. Ou seja 
maragatos e pica-paus condenarem respectivamente os genocídios que 
respectivamente cometeram em Rio Negro e Boi Preto atendendo, as ordens do 
general Joca Tavares e de seu irmão e genro Zeca Tavares ou do cel. Firmino de 
Paula e, ambos, sem merecerem o repúdio público de Silveira Martins e Júlio 
de Castilhos, chefes de facções em luta em 93. 

Após isto, refletirem e praticarem o simbolismo dos amores-perfeitos do 
brasão da República Rio-grandense, adotado pela Constituição do Rio Grande, 
simbolizando ambos - Firmeza e Doçura, a maior tradição gaúcha. 

Somente assim a família gaúchapassaria a representar o bonito cerimonial 
que assisti numa homenagem aos gaúchos mortos em Força Expedicionária 
Brasileira, no Monumento aos Mortos do Brasil na 2" Guerra Mundial e 
organizada pela Sociedade Sul-Rio Grandense e Instituto de História e Tradições 
do Rio Grande do Sul. Ou seja, um lenço branco e outro vermelho cruzando-se 
no centro de um enorme cmcifixo que ali serviu a uma missa crioula. 

E não, negar-se o massacre do Rio Negro como não tendo existido ou só 
limitado aos degolamentos dos "dois malvados irmãos Monteiro (sic) de Cândido 
Garcia."conforme depoimento no Correio do Leitor, do Correio do Povo de 
Porto Alegre, de 21 de janeiro de 1979, recolhido no arquivo do historiador 
Romeu Beltráo, como referência a artigo seu Degolamento e degoladores emA 
Razão, Santa Maria, 28 de agosto de 1977, no qual ele afirmava "que o 
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degolamento era uma herança transmitida ao Rio Grande do Sul pela vizinhança 
castelhana que a receberam por sua vez dos árabes que dominaram a península 
ibérica por séculos, sendo muito comum encontrarem-se castelhanos entre os 
degoladores famosos que teve o Rio Grande". Menciona que no Brasil os 
degolamentos não ultrapassaram os 300 de Rio Negro e Boi Preto. Esta convicçáo 
de quem negou o massacre de Rio Negro teria decorrido de visita que fez, em 
1913114, a Adão Latorre em sua casa. 

Sobreviventes do massacre de Rio Negro 

Rompeu o sítio de Rio Negro Antero Pedroso que veio a ser intendente 
de Piratini. Usou um ardil de fazer-se de federalista. Ao ser percebido e 
perseguido por um jovem índio, segundo correm em Piratini e Canguçu, ele 
teria conseguido com um golpe de espada matar o seu perseguidor. Conseguiu 
romper também o sítio o ten. cel. João Paulo Prestes, de Canguçu, por ser 
maçon e não sem padecer enormes sacrifícios. Ele foi vice intendente local, 
dono de jornal e presidente do Clube Harmonia local, fundado em 1896 e que 
somente em sua gestão começou a pacificar a sociedade local, uniíicando na 
sociedade e em sua diretoria, republicanos e federalistas. Ele morreu em combate 
no Passo do Mendonça, no Rio Camaquã, em 17 de abril de 1923, como 
revolucionário às ordens de Zeca Neto. Antes, destacou-se por seu 
humanitarismo e desprendimento no trato de vítimas da Gripe Espanhola, em 
Canguçu. Conseguiu escapar por náo estar em Rio Negro o cel. Bemardino 
Mota, então intendente interino de Canguçu, por encontrar-se acampado com 
parte de sua tropa na Bomba da Candiota. Outro que escapou da morte em Rio 
Negro por haver rompido o sítio ou ser militar às ordens de Isidoro Fernandes 
foi o cel. Joaquim Maria Soares, intendente de Canguçu de 1916-20 e descendente 
de heróis da expulsão dos espanhóis do Rio Grande em 1776. É tradição em 
Piratini e Canguçu que o general Hipólito Ribeiro, filho de Canguçu, indignado 
com o massacre depiratinienses e canguçuenses, em Rio Negro, passou a correr 
atrás dos chefes federalistas em Rio Negro. Em 27 de fevereiro de 1894 impôs 
pesada derrota a David Martias em Sarandi - Santana do Livramento. Em 7 de 
junho foi a vez de Marcelino Pina, perto de Encmzilhada. Dizem que não atuou 
contra os irmãos Joca eZeca Tavares, em razão de forte amizade com o primeiro 
desde a guerra do Paraguai e que, um na perseguição do outro mandavam-se 
recados deste tipo: " - Não apague o fogo que o compadre vem aí atrás". Não 
sei se existe verdade nisto! Mas o fato é que não se bateram! 

Sobre a identidade dos cerca de 300 degolados em Rio Negro pouco ou 
nada se sabe. Seguramente eram em maioria gaúchos humildes, cujo choro por 
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suas perdas, de parte de familiares ou não houve ou não foi ouvido, a não ser 
pelo citado ten. cel. Araújo comandante da 1" Brigada que libertou Bagé do 
sítio. 

Segundo o ten. cel. Eduardo P. C. de Aimeida, ao escrever sobre o sítio 
de Bag6 em A Defesa Nacional n" 385, 1046 citado: 

"Os irmãos Pedroso, Manoel e Antero, homens destemidos e afeitos à luta, 
reconhecendo a superioridade dos federalistas em Rio Negro e dn i t indo  pela 
experiência que tinham, ser uma temeridade, talvez urn suicídio, tentar resistir 
a ia1 inirnigo, aconselharam ao general Isidoro Fernandes, comandanle-em- 
chefe das forças em operações do Rio Grande do Sul, contra os federalistas, a 
quefizesse u m  retiradapara Bagé, onde a defesa seria mais favorável e inesrno 
talvez com possibilidade de êxito ( o que a História confirmaria com Carlos 
TellesJ. Não sendo atendidos disserain - Senhor general, o sr. vai nos sacr$icar; 
rontiniraremos a combater a seu ludopara que o sr: não nos chanit. de covardes." 

Manoel Pedroso assim mesmo tentou a frente de 120 homens, mas sem 
êxito , após repelido por Marcelino Pina, Maneco Pedroso é acusado de haver 
mandado repelir a bala um parlamentar que oferecia-se para negociar a rendiqáo. 
Comta que tenha pedido para Adão Latorre fizer chegar a sua filha menor em 
Pelotas um anel. Aliás, neta de Manoel Pedroso foi casada com o Dr. Jaques da 
Rosa, o 9" prefeito de Caiguçu. 

A tradição sobre a Revolução de 93 é muito controversa e fantasiosa e 
pouco pode ser levada em conta. confirmando as agressões sohidas pela verdade 
nesta aforismo: "Em tempo de guerra mentira é como terra." 

O massacre do Rio Negro segundo W. Escobar e o cel. Sampaio 

O federalista Wenceslau Escobar em seus Apontamentos ... sobre 93 no 
ano de 1920, às pp. 280-284, aborda o massacre federalista do Rio Negro que. 
minimiza quanto ao número de vítimas, mas que assim o condena: 

"Perante a civilização e as leis humanas nunca os assassinatos pmticados nu 
Rio Negro poderão justificar-se. " 

E é nesta linha que o magistrado e historiador bageense Tarcísio Taboda 
condena o massacre do Rio Negro em O sítio de Bagé na Revista Militar 
Brasileira 1970, no 1 (p. 77). 

"Rio Negro, terrível episódio que dizimou os governistas e se tornou símbolo 
de traição e deslealdade para corn o inimigo rendido. " 

O mal. José Cézar Sampaio que como coronel comandou a Divisão do 
Sul organizada pelo ministro da Guerra para socorrer Bagé sitiada pelos 
federalistas responsáveis pelo massacre do Rio Negro, produziu importante 
depoimento sob o título O cel. Sampaio e os  apontamentos do  Dr Wenceslau 
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Escobar, em resposta aos referidos apontamentos no mesmo ano e mesma editora 
destes - a Liv. Globo. 

Dentro da idéia que informaçáo é liberdade de escolha, o leitor interessado 
e, em especial o historiador iscnlo, não podem deixar de confrontá-los e tirar 
conclusões. Sobrc o massacre (10 Rio Negro o então cel. Sarnpaio que por 15 
passou e acampou uni mês após o ocorrido escreveu: 

"Não contarnos os dego1ado.r neni dispuzeinos de tempo para fazê-lo, mas a 
opinião (na Divisáo do Sul) foi que iam muito além 02 30. E não se diga que 
é exagerado o nosso cálculo. Outros iii.sl~speitos elevaram a cifra. Na História 
do Brasil de Rocliri Pornbo (v. X ,  p. 374) encontra-se o seguinte sobre o Rio 
Negro - " O  coronel Pedroso foi degolado corn toda a sua gente, ern núniero 
superior a 400 horitens". 
Mais uma prova do quanto reqiiintaram erti rnalvadez esses heróis do crime (o 
grifo é do ccl. Sampaio): Insepulfo.~, encontramos tanbém, junto a trincheira, 
os pobres soláados que ali ciiirain rnorfos durante o combate, como era fácil 
per(.,eber-se. Pois nem esses escaparam áfaca do bandido. Todos com a garganta 
cor-toda, a qur quer- dizer que foram degolados depois de monos! Eis o que foi 
erri verdade o glorioso feito federalista no Rio Negro. Convém notar que de 28 
de novembro, dia da rendição, até 7 de janeiro, o general Joüo Nunes da Silva 
Tavares, corn os 5.000 hor~ens sob seu coniundo esteve acampado a menos de 
três léguas daquele local, pelo qual diariamente transitavam forças suas. Ante 
o horrendo quadro, ao mesmo tempo que sentia confranger-me o coração, ao 
contemplar as vítimas da ferocidade de seus semelhantes, lamentei não dispor 
de urna máquina fotográfica, para perpetuar esta ação enecrável. Hoje, porém, 
dou-me parabéns por não tê-la encontrado: Sentir-me-ia envergonhado, 
hiirnilhiido mesmo, si em 6ufro.r países, pudessem ver reproduzido esse quadro 
que srí encontra similar entre canibais!" 

O futuro general Zeca Netto, de 1923, integrou a Divisão do Sul como 
comandante de sua 3" Brigada integrada por civis recrutados em Pelotas, Piratini, 
Canguçu, São Lourenço, Camaquã, Tapes e Pinheiro Machado. Ele registrou 
suas impressões em Memórias do geri. Zecu Netto. (P. Alegre, Martins Livreiro, 
1989). Ele esteve com sua tropa acampada junto a mangueira onde os civis de 
Bagé, Canguçu, Pinheiro Machado e Piratini, às ordens do cel. Maneco Pedroso 
foram reunidos antes de serem levados para o massacre. Por degola, ao comando 
de Adão Latorre e seus correntinos. Declara o temor e inquietação na tropa por 
aquele lugar, no que foi tranquilizado pelo cel. Sampaio, que em certa altura 
defendeu de crítica que lhe fora feita por Carlos Telles dizendo-lhe: "O cel. 
Sampaio é um oficial que faz honra ao Exército Nacional." 

Em sua obra o cel. Sampaio transcreveu o depoimento de um dos oficiais 
do 18 BC (do Exército) feito prisioneiro em Rio Negro e que mais tarde conseguiu 
escapar: 
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"Após nos termos rendido com oromessa de earantia de vida e oermissão Dara 
nos retirarmos oara nossos auartéis (grifo é do autor) fomos, com surpresa 
geral, cercados por lanceiros e conduzidos como prisioneiros, tendo ocasião 
de, em seguida presenciarmos o quadro mais bárbaro e constristador que se 
possa imaginar Foram degolados 36 oficiais das forças do coronel Pedroso e 
5 da Brigada Militar assim como uns 300 soidados do 28 (do Exército) da 
Brigada Militar e dasforçasdo cel. Pedroso. O ten cel. Garcia e o cel. Pedmso 
morreram como verdadeiros bravos! Ao cel. Pedroso montaram em um petiço 
com as pernas amarradas por baixo da barriga do animal e assim o levaram 
até o ponto onde o degolaram." 

E tudo isto acrescentou o cel. Sampaio "se fazia acompanhado derizotas, 
pilhérias e assuadas (reunião de gente armada com disposição para a desordem, 
motim, anuaça, segundo o Dicionário Awélio). Simplesmente horroroso". E 
completou: O fato é que esta atrocidade dantesca não tem justificação, ou por 
outra - s6 os malvados poderão justificá-la." De fato até hoje não vi nenhum 
historiador justificar o massacre, mas sim tentar explicá-lo ou minimizá-10 o 
que 6 um direito que lhes assiste! 

Como se conclui do oficial do 28 que conseguiu fugir e depoz em 
Inquérito, a matança andou por volta de 341 homens e inclusive pertencentes 
ao Exército e a Brigada Militar e que a rendição foi feita sob promessa, não 
cumprida, o que contraria informação enviada pelo general Joca Tavares e 
Silveira Martins líder civil de que a rendição foi a descrição (incondicional ou 
sem restrições). Aliás rendição condicional sob a garantia de vidas e não a 
descrição ou incondicional é a que a voz da tradição que permanece em Piratini, 
Canguçu e Pinheiro Machado e a que mencionavam os coronéis João Paulo 
Prestes de Canguçu e Antero Pedroso de Piratini que conseguiram romper o 
sítio e escapar e que mais tarde, em 23, seriam comandantes de brigadas do 
Exército do general Zeca Netto, citado, na Revolução de 83, magoados pelo 
silêncio que Governo e Revolução lançaram sobre o assunto e sobre os que 
foram vítimas de degolamento. 

O número dos degolados em Rio Negro em 28 nov. 1893 

Vilalba em sua História da Revoluç áo... talvez com base em Germano 
Haslocher refere em 1897 a "mais de 400 degolados". Rocha Pombo em sua 
História do Brasil refere a mais de 400 degolados. Oficial do 28 (do Exército) 
permite chegarmos a 341 degolados. Carlos Reverbel em Maragatos e Pica 
paus e tomado com cifra correta no Dicionário de Batalhas Brasileiras de 
Hernâni Donato, presidente do IHGSP, se fixa numa cifra em torno de 333 
degolados que decorre do seguinte raciocínio do autor Reverbel que admite 
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que os degolados não baixaram de 300, talvez um pouco mais o que representa 
cerca de 113 parte dos prisioneiros próximos de 1.000 (1.000 3 = 333). O cel. 
Sampaio que por lá passou e acampou diz que "não contou, mas que a opinião 
geral (na Divisão do Sul) foi que iam muito além de 300". Arthur Ferreira Filho 
e Hélio Moro Mariante em trabalhos específicos sobre 93 adotam o número de 
300 degolados. O general João Pereira de Oliveira em Vultos e Fatos de nossa 
História. (P. Alegre, Martins Livreiro, 1985) refere "A esperada capitulação de 
Rio Negro se verificou em 28 de novembro, seguida da célebre degola, em que 
aquela caterva (multidão de tropas, segundo o Aurélio) de desalmados cevou 
um pouco do seu ódio feroz, no sangue de algumas centenas de prisioneiros ..." 

Ivo Caggiani em carta ao autor de 17 junho 1993 (102" aniversário da 
queda do Convernicho que era presidido pelo general Joca Tavares em Bagé) 
refere: "A minha opinião é de que não degolaram 300. Do término do combate 
ao anoitecer não havia tempo para 300 execuções. Principalmente se atribuídos 
a um único homem como diz a lenda ... A responsabilidade da degola é sem 
dúvida dos Tavares". Joca Tavares ao escrever a Silveira Martins admitiu grande 
número de degolas ao escrever: "Do inimigo ficaram no campo mais ou menos 
200 mortos, contando os que em erande número foram exalar o último suspiro 
em mato oróximo." (grifo nosso) Tarcísio Taborda em "Degolados e 
degoladores" em Cultura Especial Zero Hora, P. Alegre, 24 abril 1993 @.7) 
refere que "a farta degola de outras fontes mencionam não se deva contar às 
centenas mas às dezenas." E no momento está empenhado em provar sua tese 
com apoio em documentos cartoriais de Piratini, Bagé, Pinheiro Machado e 
Canguçu e outros. 

Mas moralmente no Tribunal da História penso não faça diferença a degola 
de dezenas ou de 4 centenas de homens que se renderam sob promessa e garantia 
de vida". E mais, que o massacre fruto de uma vingança pessoal e familiar 
comprometeu e, mais do que isto, foi uma traição aos ideais da revolução de 
Parlamentarismo, Unitarismo e Voto Distrital. Mas a discussão de Rio Negro 
permanece em aberto, bem as causas reais do mesmo e tudo a luz de fontes 
históricas que possam vir a surgir. Mas deste uistlssimo e cmel episódio do 
massacre covarde do Rio Negro que se tornou junto com o massacre do Boi 
Preto para vingá-lo, literalmente duas manchas negras na História do Rio Grande 
do Sul e inapagáveis permanece no entanto o essencial: 
- Foram degolados grande número de prisioneiros, em maioria civis inermes, 

após se renderem confiantes, sob garantia de respeito às suas vidas. 
-Foram degolados inclusive mortos que haviam perecido em combate em suas 

trincheiras. 
- Foram degolados também alguns integrantes do Exército e da Brigada Militar 



e entre eles a figura heróica do alferes Napoleão, do Exército, por haver 
protestado contra o genocídio e traição à palavra dada. 

- O comandante da tropa rcsponsávcl pelo genocídio por degola de prisioneiros 
inermes foi o general honorário João Nunes da Silva Tavares ou Joca Tavares 
epor esta razão o responsável perante o Tribunal da História, por este acidente 
de percurso em sua bela carreira militar. 

- O  massacre resultou deuma vingança pessoal e familiar etraição aos federalistas 
sinceros que vinham lutando por seus ideais de Parlamentarismo, Unitarismo, 
Voto Distrital e pelas liberdades públicas. 

- Participaram do massacre de civis e militares brasileiros em Rio Negro, 
nacionais uruguaios e argentinos contratados como mercenários e segundo 
um parlamentar em debate no Congresso," bando recnitado na escória social 
das vilas uruguaias, cf. Elga Picollo em O Congresso e a Revolução Federalista, 
palestra em Bagé, em 28 abr 93 no I1 Simpósio de Fontes para a História da 
Revolução de 93. 

- Que o dr. Gaspar Silveira Martins conheceu e não protestou contra o genocídio 
conforme libelo de Germano Hasslocher, ex-militante federalista, emA Verdade 
sobre a Revolução (P.  Alegre, sled., 1894) que E. Vilalba transcreve em 
Revolução Federalista no RGS (Rio, Laemmert, 1897). 

- Que até o momento não existem provas concretas contra os coronéis Pedroso 
e Bemardino Mota que figuram em telegrama do general João Telles a Floriano 
Peixoto: Urgentíssimo - Reservado e cifrado ao final c de 2 nov. 1892, após 
Telles conferenciar com Joca Tavares e tratar de assuntos que até hoje não 
transpiraram e cujo teor cifrado até ho,je se desconhece em Linguagem clara. 
Telegrama em que Joca Tavares acusa os citados coronéis e mais Cândido 
Garcia de Bagé de "os maiores ladrões e bandidos do Rio Grande do Sul". 
Assunto que mereceu nossa atenção maior em artigo Canguçu na Revolução 
Federalista na Antologia do CIPEL Revolrrçáo Federalista (P. Alegre, M .  
Livreiro, 1993). Telegrama citado que a partir de 1920 com a obra do federalista 
Wenceslau Escobar em seus apontamentos.. . vem sendo citada com exp1icac;ão 
da violência inaudita no massacre do Rio Negro, onde foram degolados o cel. 
Pedroso, Cândido Garcia e só escapou Bernardino Mota acampado então na 
Bomba da Candiota. O telegrama como fonte primária contiávcl não resiste à 
crítica histórica apurada interna e externa. Daí a necessidade de procurar-se 
outras explicações como causa do massacre. E outra questão em aberto! 

- Que o massacre foi vingança pessoal e familiar atestam as fontes. Não podem 
invocar nem a razão estratégica que levou Napoleão a executar nas praias do 
Mediterrâneo enorme quantidade de prisioneiros que fez para não ter de 
alimentá-los, distrair grandes efetivos para guardá-los em marcha e não libertá- 
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10s para nâo ter de enfrentá-los novamente! 

Lições a retirar do massacre do Rio Negro 

Da citada palestra de Elga Pieolo registro a observação aguda e precisa 
do deputado Ourique, no Congresso, quando este num beco constitucional 
sem saída, discutiu sem ter chegado a uma solução, por inconstitucionais, as 
alternativas para por fim a Revoluçâo Federalista -Estado de Sítio ou Intervençáo 
Federal no Rio Grande do Sul. Ele propoz em seu projeto: 

"Dissolução de todas as organizações paramilitares organizadas sem ordem 
do Congresso Federal." 

Aípara mim residiu a causa profunda da violência inaudita da Revoluçáo 
Federalista que a fez passar à História como a Revoluçâo de Bárbaros. Fato 
muito bem diagnosticado pelo magistrado e historiador Tarcício Taborda em O 
Silio de Bagé citado: 

A insatisfação po/ítica reinante apds a renúncia de Deodoro, le,~ou os chefes 
municipais integrantes das duas correntes que se formaram a reunir homens 
ern urnas. Forinados estes exércitospariiculares começaram as arbitrariedades, 
as tropelias, os abusos as ........... que se esprairam por todo o Estado". 

Aí tiveram lugar requisições, remontas e recnitamentos violentos! 
A proclamaçâo da República gerou grande instabilidade política no Rio 

Grande do Sul. Diversos governadores se sucederam e muitas personalidades 
perderam o poder! A renúncia de Deodoro provocou a demibada de Júlio de 
Casiilhos do governo do Estado e que foi substituído pelo Governicho. Este 
decretou a teinporada de caça aos adversários partidários de Castilhos que durou 
cerca de scte meses, onde muitos líderes tiveram que procurar exílio ou outras 
foram descriminados por considerados perigosos. Com a derrubada do 
Governicho por uma revolução, com apoio federal, as tropas civis 
revolucionárias, de caçadas passaram a caçadoras e se excederam, sem controle, 
na pressão aos federalistas. 

E tropas civis de ambas as facções, sem noções de Disciplina, Hierarquia 
e Doutrina Militar chefiada as vezes por chefes abarbarados e compostas em 
grande maioria da escória social e aventureiros do Rio Grande do Sul c vilas do 
Umguai, promoveram um festival de violências que fizeram da revolução na 
voz de seus intérpretes - a Revoluçáo de Bárbaros ou Maldita, por atuarem seus 
integranles fora do controle de seus chefes desprovidos de conhecimentos de 
Arte e Ciência Militar e as conduzindo alheios a objetivos políticos e, sim a 
vinditas cruéis e ao saque etc. 

Quando o Exército interviu e a Brigada Militar foi criada já havia ido 
longe demais e, ainda assim prosseguiu, porque as tropas civis constituiam a 
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massa da Cavalaia governista e a totalidade da federalista. A Brigada Militar 
estava começando e o Exército atravessava o seu pior momento doutrinário. 
sob a égide do regulamento de Ensino de 1890 de inspiração positivista e, 
portanto bacharelesco, baixado pelo Ministro da Guerra ten. cel. Benjamin 
Constant. Não era profissional militar! Esta é uma preciosa lição a retirar do 
episódio e que a Histúria Militar fartamente o comprova! Não se improvisa 
uma organização militar de uma hora para outra como um toque de mágica! 

Na Revolução Farroupilha (1835-45) valorosos quadros egressos do 
Exército e da Guarda Nacional, com experiência de combate na Guerra Cisplatina, 
lideraram as massas farrapas profissionalmente e organizaram o Exército Farrapo 
à luz da Doutrina Militar conforme demonstraremos em O Exército Farrapo e 
os seus chefes (Rio, Bibliex, 1993) e puderam por em prática, em combate, os 
valores representados nos ângulos agudos do losango do brasão farrapo por 
dois amores perfeitos simbolizando Firmeza e Doçura e assim insistimos, 
traduzidos em combate: Firmeza - lutar com toda a garra, valor e detenninação. 
Doçura - após a vitória respeitar como religião a vida, a família, a propriedade, 
a honra do vencido. E o Decênio Heróico é pontilhado de lances de Firmeza e 
Doçura e a violência foi exceção para tornar a regra em 93 e a Doçura raríssima. 

É possível que um aprofundamento leve a conclusão que a 
responsabilidade em parte pela violência em 93 seja tributada a Federação, que 
impediu constitucionalmente o Estado Federal de intervir. O Unitarismo, tradição 
brasileira ao que parece teria melhores condiçócs de evitar o banho de sangue 
de 93 que se extremou em Rio Negro e na vingança dele em Boi Preto. Aí fica 
este relato para reflexão da posteridade brasileira! 

Em tempo de guerra e de Revolução a primeira vítima é a verdade, dentro 
do aforismo internacional que "em tempo de guerra a mentira é como terra!". 
Mas como informação 6 liberdade de escolha, deixo a consideração do leitor e 
historiador do futuro as denúncias e lições deste ensaio! 

O massacre do Rio Negro na lenda e no teatro 

O massacre do Rio Negro deu origem a lenda da Lagoa da Música, de 
autoria do poeta e romancista baiano Pedro Rubens Freitas Wayne (1904-51) 
publicada em Porto Alegre, Llv. Globo, 1955 e que Eurico Salis reproduz em 
História de Bagé. 

Como toda lenda esta 6 um misto de realidade e fantasia. Ela admite o 
massacre de 300 homens e as circunstâncias que envolveram o episódio. Ou 
seja, o confinamento inicial dos prisioneiros que se renderam sob garantias de 
vidas numa mangueira e o lançamento dos cadáveres dos degolados numa lagoa. 
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Por outro lado exalta e reverencia as vítimas, na figura do jovem clarim e cujos 
espíritos dos que ali foram valentes a Lagoa da Música guarda consigo. Ao 
fantasiar que o umguaio Adão Latorre, que insistentemente chama de negro ou 
preto e não coronel, foi o responsável sózinho pela matança, tira a 
responsabilidade dos chefes que a ordenaram ou foram ultrpassados e, por 
isto, responsáveis morais perante o Trihunal da História, pelo genocídio até 
então sem precedentes no Brasil. E mais, omite os correntinos que Adão Latorre 
comandou e que o ajudaram no massacre de brasileiros civis. Abranda o 
massacre dizendo que em maioria esmagadora eram uruguaios e argentinos, 
que maquia com a denominação de castelhanos, tradicionais inimigos nossos 
no Sul. Mas, em realidade, foram aqueles estrangeiros mercenários que 
supliciaram, a mando de brasileiros, nacionais brasileiros recrutados em Bagé. 
Piratini, Canguçu e Pinheiro Machado As ordens do coronel Maneco Pedroso e 
tenente coronel Cândido Garcia, também degolados, sendo que o último junto 
com o seu jovem filho e bem poucos do Exército e Brigada Militar. 

O curioso e preocupante é a versão dada pela lenda vem de encontro aos 
interesses dos responsáveis morais pelo massacre junto ao Tribunal da História 
que ela omite e, se nada for feito para criticá-la, ela será tomada como verdade 
e a verdade histórica esquecida! Mas resta o consolo na afirmação de Galileu 
Galilei ao ser condenado morte pela Inquisição sob a acusação de haver 
defendido esta então heresia - "Terra é redonda e se move em tomo de seu 
eixo". Disse então profético: "A verdade é filha do tempo e não da autoridade." 
Penso que os próprios descendentes de Adáo Latorre, que a lenda trata de 
negro e preto, tem o dever moral de libertá-lo da lenda para a História e, da 
responsabilidade moral que assumiu, para encobrir os mandantes e seus 
auxiliares degoladores correntinos, sem ser tão grande, em realidade, a sua 
dívida, circunstância que a estimatiza, além de compreender a sua raça, por 
produzir um notável que se celebrizou como executor de um genocídio. A 
palavra negro ou preto com que é designado na lenda não é um elogio e, sim 
um estigma para designar o homem capaz de desempenhar serviços sujos. 

A lenda diz que a lagoa onde foram lançados os degolados em certo 
momento emite música harmoniosa da seguinte forma" 

"Então, lá no fundo de certo trecho da lagoa (da Música), vem um som 
harmonioso que pouco a pouco vai aumentando de intensidade até que, 
aflorando a tona, estruge forte e enérgico, deixando atônitos os que não estão 
com eles acostumudos. Mas os dali (os mineiros de carvão de Hulha Negra) 
sabem que é o encantamento produzido pelo sangue de 300 gaúchos degolados 
com seus corpos atirados na lagoa que se está realizando. Sabem que numa 
tarde e numa noite inteiras de 93, a faca do negro Adáo Latorre, não parou um 
instante de cortar (degolar). Sabem que dos 1.000prisioneiros encerrados como 
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animais numa mangueira de pedra, ao lado da lagoa, 300 homens foram 
degolados. E dizern, os que escapararn, que o negro Adão chamava um por um 
os guerreiros presos e mandai'a-os pronunciar a Ietru jota. Os que ao invés de 
jota pronunciavam rota era castelhano e, inc:ontinenti recebia o aço afiado 
que lhe abria um ialho (corte) de orelha a orelha. Negro Adão encostava a faca 
bem chairada (afiada) embaixo do nariz da vítima e quando esta levava 
instintivamente a cabeça para trás, com a perícia de bom conhecedor do ofício, 
lhe era desfechado o rápido e profundo talho no pescoço. Esguichando o 
sangue, o ferido irremedidvel ainda caminhava alguns passos até cair: Mas só 
os casrelhanos foram imolados! Muitos brasileiros estavam na lisla de  
vinganças e passaram a fazer parte das 300 daquela tarde suja de sangue e da 
noite de lodo vermelho sobre a relva. O último a ser sacrficado foi um rapazinho 
adversário que na hora da rendição tocara o clarim que ordenava o cessar 
fogo. Foi destemido e macho de verdade na hora da morte, corno havia sido 
nos mornentos de bala e de pólvora e nas ocasiões tilintantes de espadas se 
chocando em lanças. Cabeça erguuia, voz firrne e insultaníe ordenou ao preto 
cairasco (Adão Latorre). Degola negro malévolo que irm gaúcho não se achica 
(se acovarda). Na fila branca de seu chapéu de abas largas tinha a legenda 
atrevida: Não peço e não dou vantagem! Seu corpo jovem mutilado afundou 
nas águas da lagoa. Desde aquele dia sabem os moradores de Rio Negro (atual 
Hulha Negra) que na mesma hora em que no combate feroz e prolongado foi 
dada a ordem de rendiçáo, a alma do jovem guerreiro vem do fundo da lagoa, 
subindo lentamente, enquanto o seu clarim repete ris nzesnuis noras do toque de 
cessarfogo.. . Os incrédulos, homens que leern livros cornplirados e enredadores, 
ignoram por ceno que as águas das lagoas e dos rios da campanha, guardam 
consigo o espírito dos gaúchos valentes que, sinceros e sem medo, são pela 
liberdade de seus povos". 

Aqui no caso, em temos de buscada verdade histórica e dos responsáveis 
pelo massacre sem precedentes na História do Brasil, a lenda é que figura para 
os incrédulos homens que leem livros em busca da verdade, como fato 
complicador e enredador da memória histórica do massacre. 

Curioso que ela omite o massacre do coronel Maneco Pedroso nas 
circunstâncias que a História registra, à luz de fontes históricas, colocando em 
seu lugar a figura de um jovem clarim. A lenda é cnredadora da verdade e 
lamentavelmente ela vem tendo mais força do que a História. 

O massacre do Rio Negro teve reflexos no teatro cm 1895, menos de 2 
anos do episódio. O jornalista Salustiano Maciel, em Santana, impressionado 
com o impacto exercido pelo massacre do Rio Negro, editou na Tipografia 
Bazar Guarany de sua propriedade, a cena dramática em ato único, Um episódio 
da  Revolução do  Rio Negro, dedicado a seu irmão José Nunes da Silva Maciel 
de Oliveira. Ela foi escrita para a Sociedade Dramática Particular Esmeralda, 
presidida por seu autor e levada ao palco do Teatro 7 de Setembro local e cujo 



exemplar nos foi cedido por Ivo Caggiano do acervo do Museu Folha Popular 
que fundou e dirige. 

Trata-se do drama de um soldado governista e porta-bandeira extraviado 
na noite de 27/28 novembro, num mato, e que ali foi morto a bala pelos 
federalistas, quando pronunciou como últimas palavras: 

"Adeus Pátna! Adeus Familia! Adeus companheiros! 
Viva a República! Viva a Liberdade! 
(E cai morto envolto na bandeira nacional) 
O massacrepor degola é assim descrito em versos pelo soldado extraviado 

e que o assistia a distância, sem poder acudir seus camaradas: 

"Surgem de todos os lados 
Centenas de guerreiros! 
Quase nús, esfarrapados 
Como uns aventureiros! 

- * -  
O cerco já estreitam mais, 
- É negra a carnificina! 
Só se ouvem gritos, ais! 
Dos pobres da triste sina! 

(Toca degolar) 
- * -  

Que ouço? que voz terrível! 
Solta o agudo clarim? 
A degolar! Oh! que horrível, 
Oh, que hecatombe sem fim. 

.*. 
Oh! mas isto já é demais 
Vede bem o que fazeis! 
Ides matar leais, 
Que defendem nossas leis! 

. * -  
E eu aqui extraviado 
Sem podê-los ajudar! 
Sem poder dar meu sangue! 
Pela Páiria. no altar! 
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Uma visita ao local do massacre 

Após conversarmos com o historiador José Alíiedo Schierholt, residente 
em Lageado e filho de Rio Negro @tua1 município de Hulha Negra) soubemos 
que esta havia se tornado município e que ele havia sugerido a seu prefeito, 
Marco Antonio Canto, que fosse erigido um monumento em homenagem aos 
mortos e, em especial, as vitimas do massacre que se renderam sob garantia de 
vida. Em 29 de abril de 1993, de retorno ao 111 Simpósio de Fontes para a 
História da Revolução de 93, em Bag.5, promovido pela URCAMP, procuramos 
o prefeito de Hulha Negrae conversamos do seu dilema de, no ano da instalação 
do seu município, comemorar um massacre ali ocorrido. Comemorar no sentido 
de recordar ou memorar em conjunto e não o de festejar! Ofertamo-lhe exemplar 
de Antologia do CrPEL A Revolução Federalista (P. Alegre, Martim Livreiro, 
1993) contendo artigos de nossa autoria relacionados com o evento, sob os 
títulos: Massacre do Rio Negro, que aqui apresentamos mais ampliado e 
circunstanciado e Canguçu na Revolução Federalista. Opinamos que a 
comemoração poderia ser um monumento de homenagens aos mortos de ambas 
as facções que ali tombaram e de condenação do massacre, para delc tirar-se 
lição para a posteridade, sobre o excesso a que pode chegar a barbárie numa 
luta fraticida. 

Os locais históricos estavam abandonados, descardcterizados, desolados 
e sem balizamento, o que talvez fosse normal num município em instalação. A 
Estação do Rio Negro, decomdos 100 anos ali estavam de pé a lembrar a triste 
tragédia que testemunhou e balizou. Não foi possível chegar-se à mangueira 
onde os prisioneiros foram encerrados antes de serem levados para a degola e 
serem jogados na lagoa que a lenda consagrou como a Lagoa da Música. Isto 
em razão da estrada que Ihes dava acesso encontrar-se obstmída, por árvores 
que foram abatidas e em processo de lenhagem. O aspecto da região era 
desolador! Era difícil algum viajante, ou mesmo morador do local, imaginar 
que aquela paisagem havia sido cenáno, há um s6culo atrás, para um massacre 
semprecedentes, por degola, de cerca de 300 civis governistas, civis que formava 
a Cavalaria à disposição do comandante em chefe das Operações contra a 
Revolução de 93 no Rio Grande do Sul, representado pelo marechal Isidoro 
Femandes. Com base em experiência adquirida, sugerimos à administração de 
Hulha Negra, a necessidade de que aqueles locais fossem balizados e formados 
guias para orientar pessoas interessadas em conhecer aqueles sítios históricos 
onde ocorreu o lamentável massacre, de igual forma que hoje os locais dos 
antigos Campos de Concentração na Alemanha são visitados por legiões de 
turistas que ali refletem e são alertados das possibilidades reais da prática, em 



determinadas circunstâncias, de violências inimagináveis contra seus semelhantes 
do gênero humano e, além, refletirem profundamente na afirmação de que 
povo que não conhece sua história corre o risco de repeti-la! O que se passa 
hoje na Bósnia é um alerta! 

Felizmente o que vimos em nada se compara ao que viu em Hulha Negra, 
há 100 anos atrás, o coronel Sampaio, comandate da Divisão do Sul citado: 

"Passamos no Rio Negro (Hulha Negra atual) em fuarcha para levanrar o sítio 
federulisra de Bagé - um mês e onde dias depois da rendição das forças legais 
que ali combaterurn. Pois lá tivertios ocasião de ver; eu e os meus comandados, 
em numem maior de 2.000 hornens ainda insepulros e amontoados nas sungas, 
os cadáveres das vítimas de tão cruéis atrocidades, estando alguns em 
promiscuidade conz cadáveres de cuvalos. Não contamos os degolados, nem 
dispusemos de tempo para fazê-lo, mas a opinião geral (na Divisão do Sul) foi 
que iam muito além de 300. Outros insuspeitos elevaram e m  cifra!" 

Questões que as fontes históricas ainda não responderam 
sobre o massacre 

Até hoje, ao que sabemos. as fontes históricas disponíveis que vieram a 
lume náo conseguiram dissipar o nevoeiro que encobre ou que dificulta 
sobremodo a percepção precisa das seguintes questões fundamentais para a 
reconstituição histórica do massacre, com a precisão necessária, para que sirva 
as novas dimensões da História Militar que estuda as guerras e revoluções com 
vistas a determinar os fatores que as determinaram, com o alevantado propósito 
de colocá-los a serviço dos líderes, para que procurem evitar que elas ocorram, 
o que no caso não conseguiram os líderes Dr. Júlio Prates de Castilhos e o Dr. 
Gaspar Silveira Martins que, ao que parece, foram democratas, patriotas, 
positivistas e liberais verbais e não na prática, por importar a ambos tão somente 
a conquista do poder, conforme assinalou Décio Freitas em "O memoricídio da 
revolução" em Zero Hora, P. Alegre. 24 de abril de 1993 (p. 21) Caderno ZH 
Cultura, com o que concordamos e de certa forma assinalamos em "A Revolução 
de 93 e a Arte Militar em Fontes para a História da Revoluçáo de 93 (Bagé, 
URCAMP, 1992, p. 36). Sobre estas questões formulo as seguintes indagações: 
- Qual a razão da inexistência de fontes primárias nas quais o general Joca 

Tavares e seus comandantes imediatos em Rio Negro, coronéis Zeca Tavares, 
Marcelino Pina de Albuquerque, David Martins e segundo A. Ferreira Filho, 
Rafael Cabeda e mais o major Francisco Cabeda, não deram suas versões 
sobre o massacre, face a pressão que as fontes disponíveis fazem relativamente 
ao evento. Teriam algum deles ultrapassado o general Joca ou mesmo sido 
ultrapassados por seus subordinados incontroláveis e dado no que deu - 
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segundo Arthur Ferreira Filho em a História Geral do Rio Grande do Sul (P.  
Alegre, Liv. Globo, 1978,5 ed. pp. 168-169). Ou seja - "o trágico sucesso de 
Rio Negro que deslustrou a Revolução e que foi o único resultado que logrou 
a 2" invasão." 

- Qual a razão da inexistência de fontes históricas relatando o destino, privações 
e circunstâncias, até recobrarem a liberdade, dos prisioneiros do Exército e 
Brigada Militar feitos em Rio Negro'? 

- Qual a razão da inexistência, disponível, de um possível relatório do marechal 
Isidoro Fernandes sobre o massacre e do seu desaparecimento do cenário da 
revolução, debaixo de acusações de incapacidade em Arte e Ciência Militar, 
omissão grave e inércia e haver sido surpreendido por haver desprezado, por 
impossível, a surpresa de Rio Negro? 

- Qual a razão de até hoje não se dispor da relação dos degolados em Rio Negro 
que a História, a Tradição e o Folclore avaliam em tomo de 300, bem como a 
dos nruguaios e argentinos (correntinos) que os executaram sob a direção do 
uruguaio Adão Latorre, conforme é admitido pelo historiador federalista 
Wenceslau Escobar em seus Apontamentos ... ? 

- Qual a razão da ausência de listas mesmo parciais dos federalistas envolvidos 
no massacre indicando a nacionalidade e a procedência dos mesmos, para 
confirmar-se, ou não, a presença maciça de uruguaios entre os federalistas 
conforme mencionam as fontes? 

- Qual a razão de o massacre haver de estendido a poucos integrantes do Exército 
e um pouco mais da Brigada Militar, ou seja em Rio Negro, seja após o 
levantamento do sítio de Bagé, conforme o coronel Sampaio op. cit.? 

- Qual a razão das autoridades estaduais e municipais haverem silenciado sobre 
o assunto e não terem relacionado as vítimas que recmtaram sob o pomposo 
titulo de patriotas e protegido suas famíiias e levantado até monumento o que 
seria normal numa situação destas? 

- Qual a razão de o Folclore (a lenda), a Tradição, com mais força que a verdade 
histórica terem concentrado na alma popular toda a responsabilidade pelo 
massacre do Rio Negro ao "negro e depois coronel" Adão Latorre, como 
pretensa vingança de violência governista contra filho seu e até hoje não 
provada? 

- Qual seria em realidade a responsabilidade do massacre do coronel Zeca 
Tavares, acusado em poesia popular como o mandante e assim haver 
ultrapassado seu irmão, sogro e padrinho general honorário João Nunes da 
Silva Tavares, comandante federalista no Rio Negro e septuagenário? 

- Qual teria sido a base do historiador gabnelense Aristóteles Vaz e Silva haver 
afirmado em São Gabriel na História (São Gabriel, Prefeitura 1963, p. 293) 





168 REVISTA DO INSTITUTO HIST~RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

7 - IDEM. O combate do Seival 1836 - 15 anos. Defesa Nacional 726. jul/ago 
1986 e Diário Popular, Pelotas, 20 de setembro de 1986 (ilustrado). 
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ao final, ao presidente Floriano, relatando a grave situação do Rio Grande do 
Sul eque apartir de 1920 com Wenceslau Escobarpassa servir como explicação 
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veracidade do seu conteúdo bem como o seu valor como fonte histórica 
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34 - TERRES, Leão Silveira, cel. Seção Livre - Canguçu. Diário Popular, Pelotas 
11 de junho de 1896 (Carta em que se defende como intendente de Canguçu 
de alguém que com o pseudônimo de Juvenal na Opinião Pública, Pelotas de 
28 de março de 1896 procurava confrontar os coronéis Bernardino da Silva 
Mota e seu substituto na Intendência. É muito esclarecedor!). 
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republicanos Maneco Pedroso, Bemardino Mota e Chdido Garcia tenham 
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UM ESTUDO COMPARATIVO DAS LONGAS 
MARCHAS DO SÉCULO VINTE: BRASIL (A COLUNA 

PRESTES) E CHINA (MA0 ZE DONG) 

Paul Dorzovan Kigar (7 

Fizemos bem ao limitarmos a palestra de hoje a algumas longas marchas 
do século vinte, pois na longa história humana, aproximadamente 7.000 anos, 
com suas quase inintemptas guerras, rebeliões, revoluções, devem ter ocorrido 
centenas de marchas compridas. Visto que o "passado é prelúdio", gostaríamos 
aqui de abrir parênteses para mencionar brevemente apenas duas marchas, antes 
do século vinte, que se tomaram famosas. 

A primeira foi a retirada de 10.000 gregos, mercenários, liderados por 
Xenufonte no quinto século antes de Cristo. que saíram da Babilônia em direção 
à costa sul do Mar Negro, cobrindo uma distgncia ao redor de 1.200 quilômetros, 
uma distância considerável para a Antiguidade. Foi uma marcha que colocou 
Xenofonte na primeira hierarquia dos líderes militares, e a narrativa daquela 
retirada, escrita por ele. o Anabusis, se tomou um grande clássico da literatura 
grega. 

A segunda grande marcha antes do nosso século, que escolhemos para 
meiicionar brevemente hoje, ocorreu aqui na América do Sul em 1867. 
Aconteceu no sertão e pântanos do Mato Grosso quando uma tropa brasileira, 
originalmente de 3.000 homens, partiu de Uberaba para invadir o norte o 
Paaguai, na guerra contra o ditador Francisco Solano Lopes. Esta marcha cobriu 
uma distância de 1.500 quilômetros, sendo que os últimos 233 quilômetros 
durou 35 dias; 35 longos, terríveis, e heróicos dias de retirada. 

Aquela coluna de corajosos brasileiros, quase perdida na imensidáo da 
selva e pantanal do Mato Grosso do século passado, poderia também ter se 
perdido na imensidão maior da história mundial, caso não tivesse sido preservada 
para sempre para nós pelo Visconde de Taunay em seu livro imortal, A Retirada 
da Laguna. 

(*) Palestra proferida no auditório do 1.H G.S.P. em 5 de abril de 1995 
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Embora não tenhamos nenhuma documentação para comprovar, as 
marchas realmente longas, e até fantásticas, foram, sem dúvida alguma, as 
marchas realizadas durante milhares de anos pelos homens pré-históricos. 
Segundo teoria atual - e sendo teoria pode ser modificada no futuro - os 
paleontólogos e antropólogos acreditam que o homem, ou outro ser semelhante 
ao homem, evoluiu no Quênia e Etiópia e, ao redor de 100.000 anos antes de 
Cristo, começaram as grandes marchas, as grandes migrações dos povos para o 
resto da África, para o Oriente Médio, Europa, Ásia, e lá na Sibéria atravessando 
o Estreito de Bering, ou talvez numa ponte terra, entrou, via Alasca, no 
Hemisfério Ocidental, povoando a América do Noite, mesoamérica e, finalmente, 
América do Sul. Estas, sim, foram, de fato, as mais longas marchas do homem, 
e, sem dúvida, as mais duras. 

Concluído este prefácio, voltemos agora para o século vinte, século este 
tão turbulento e tão complicado. Primeiro, a longa marcha da Coluna Prestes 
no Brasil. Não pretendo estender-me sobre esta marcha de longa e dura trajetória, 
visto que esta seleta platéia, neste templo da cultura, já conhece muito bem este 
episódio de heroísmo. Além disso, em meados do ano passado o nosso ilustre 
Presidente, Dr. Hernâni Donato, proferiu neste Instituto um inédito, empolgante, 
e detalhado discurso intitulado, "A Grande Marcha: As Mulheres na Coluna 
Prestes". 

Basta dizer então, nesta parte, que aquela marcha começou em 27 de 
julho de 1924 em São Paulo, liderada por Miguel Costa e no Estado do Rio 
Grande do Sul em 29 de outubro de 1924, liderada pelo Tenente Luiz Carlos 
Prestes. A marcha terminou na Bolívia em 3 de fevereiro de 1927; uma duração 
de quase dois anos e três meses de marcha a pé através de 15 estados brasileiros, 
um pedaço do Paraguai e Bolívia, por uma distância incrível de cerca de 30.000 
quilômetros. Para visualizar ruelhor aquela distância de 30.000 quil6metros, 
basta dizer que representa mais de dez vezes a distância entre Moscou e Berlim! 
Houve diversos combates com exército regular. Dos 1.200 homens que saíram 
de Porto Mendes, na margem do Rio Paraná, que pode ser considerado o início 
da Coluna Prestes, menos de 600 entraram na Bolívia, e das 50 mulheres originais, 
nem 10 chegaram àquele país vizinho. 

Devo esclarecer que a Coluna Prestes, enibora incentivada com idealismo 
para reformas sociais, não era um movimento comunista, mas sim mais uma 
demonstração na década de vinte do movimento tenentista renovador, liderado 
por jovem oficialidade do exército na esperança de um mundo mais justo e 
igualitário. Foi somente em 1930 que Prestes aderiu formalmente ao comunismo, 
embora o Partido Comunista cio Brasil - o PCB -já existisse desde 1922. Com 
estes dados básicos vamos deixar por enquanto a longa marcha de Prestes, 
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voltando novamente a ela no fim desta palestra quando faremos uma comparação 
e também um contraste entre esta marcha e a Longa Marcha da China. 

Com este pano de fundo, vamos viajar para a China. Todos aqui devem 
se lembrar que a dinastia Manchu foi denubada em 1911, em 10 de outubro [o 
que os chineses chamam de "duplo dei']. Mas logo houve discórdia na nova 
República; e a China caiu em outra época de  separatismo, que na sua longa 
história se tem alternado com períodos de unificação com governos centrais 
fortes. Seguiu-se então um período de guerra civil entre vários senhores militares 
das províncias quase feudos. Entretanto, pouco a pouco o General Chiang Kai- 
shek foi vencendo os senhores da guerra e o partido de Chiang, o Kuomintang 
(o Partido Nacionalista), assumiu o controle da China. No início da década de 
30 Chiang foi considerado o chefe de governo da China. O Kuomintang (KMT) 
era basicamente um partido conservador constituído em grande parte por 
direitistas. 

E Mao Ze Dong? Qual a origem dele? Nascido em 1892, na Província de 
Hunan, no centro-sul da China, ele ra o filho mais velho deum pobre camponês. 
Sua mãe não sabia ler mas erauma budista devota e Mao abraçou aquela mesma 
fé até sair de casa em 1912. Trabalhou como funcionário na grande biblioteca 
da Universidade de Beijing e lá estudou não somente os clássicos chineses mas 
quase todo livro que ihe caísse às mãos, visto que era um leitor voraz. Não é 
preciso dizer que Maio foi um dos fundadores do Partido Comunista Chinês (o 
PCC) em 1921, um ano antes do começo do PCB. 

No início dos anos trinta Chiang Kai-shek iniciou uma série de "campanhas 
de aniquilamento" para exterminar o PCC. Em 1934 ele empreendeu sua mais 
importante campanha militar no sudeste da China. Agora vem um assunto até 
recentemente inédito no Ocidente: Chiang solicitou e recebeu ajuda de Adolf 
Hitler. Hitler enviou seu mais talentos0 general - Hans von Seeckt. General Von 
Seeckt assumiu para Chiang o controle de todas as operações militares. Ele 
começou a constmir uma série de fortins de apoio mútuo numa tentativa de, 
lentamente, sufocar e eliminar o PCC e seu Exército Vermelho, naquela época 
relativamente forte. 

As táticas do General Von Seeckt fuuciouaram. Por volta do outono de 
1934, o Exército Vermelho Chinês perdeu 58% de seu território e um grande 
número de soldados na tentativa, sem êxito, de derrotar o sistema de fortins 
que estava aos poucos cercando este exército. Então, o PCC e o Exército de 
Mao decidiram que para sua sobrevivência eles deveriam se pôr em marcha. 

Seu movimento de fuga - sua Longa Marcha - começou em 16 de outubro 
de 1934. Como a marcha de Prestes, a Longa Marcha Chinesa distinguiu-se 
como um épico em si mesma. É um exemplo de coragem, resistência, 
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perseverança e sobrevivência. Aproximadamente 90.000 homens e mulheres 
partiram naquele outubro de 1934. [Ao contrário do Dr. Hernsni não consegui 
saber o número de mulheres naquela Coluna Chinesa.] 

Quando começou a sua marcha o Exército de Mao levou consigo tudo: 
máquinas de impressão, clichês, cofres, peças de artilharia, roupas de teatro, e 
assim por diante. Tudo iinha de ser transportado por milhares de carregadores. 
Não era uma tarefa fácil. Por exemplo, eram necessários seis carregadores para 
transportar uma simples engrenagem de impressora. Assim, pode-se imaginar 
a lentidão da marcha devido a carga dos pesados equipamentos e os milhares 
de carregadores necessários. Então, a velocidade da marcha do Exército Vermelho 
era muito lenta. 

Levou várias semanas para Chiang se conscientizar de que o Exército 
Vermelho estava em marcha. Quando isto ocorreu, imediatamente ele ordenou 
que sua força aérea bombardeasse, impiedosamente, as colunas do Exército 
Vermelho. Além disso, Chiang tinha aproximadamente 400.000 soldados na 
área em que ele começou a se concentrar sobre a posição comunista para liquidar 
de vez o exército de Mao. Aquele exército lutou repetidamente com as tropas de 
Chiang e podia facilmente perceber o seu fim. Naquelas alturas todos os 
equipamentos tinham de ser jogados fora rapidamente. Somente o indispensável 
foi carregado. Eles tinham de atravessar o Rio Xiang para irromper através da 
última barreira de fortim antes que o restante das forc;as de Chiang chegasse. A 
batalha na travessia do Rio Xiang durou uma semana, de 25 de novembro a 3 
de dezembro. Foi um desastre para o Exército Comunista, porém a travessia foi 
realizada e eles puderam então respirar mais aliviados. Eles prosseguiram até à 
cidade de Zunyi para descansar e para o comando realizar uma conferência. 

Quando chegaram à Zunyi, somente 30.000 deles tinham sobrevivido, 
um terço da força original. Forçar caminho através do exército do KMT mostrou 
ser uma infelicidade. O moral estava muito baixo. Antes da conferência se 
iniciar, os líderes militares e do partido discretamente afastavam de si a 
responsabilidade pelo desastre. 

Desde a partida deles em outubro, Mao percorria as tropas e conversava 
com os comandos militares e membros do partido mais importantes a respeito 
de suas idéias sobre uma campanha militar. Mao discutia a superioridade de 
suas táticas e estratégias do atual comando. Depois da batalha no Rio Xiang, 
durante o caminho para Zunyi, ele continuou a discutir de forma mais 
determinada suas idéias com os membros mais antigos do partido. 

Enquanto em Zunyi, Mao leu novamente os velhos clássicos chineses 
para orientação de seus programas, estratégias e táticas. Ele releu Sun Tsu, um 
erudito chinês do século quinto A.C. que escreveu um livro clássico intitulado 
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A Arte da Guerra [ainda estudado nas Escolas Navais e Militares de muitos 
países]. Sun Tsu escreveu em parte: 

"Todo combate se baseia na surpresa. Conseqüentemente quando capazes de 
atacai; devemos parecer incapazes; quando usarmos nossas forças, devemos 
parecer inativos; quando perto, devemos parecer longe, devemos fingir para o 
inimigo que estamos peno ... Finja desordem, e esmague o inimigo. Se ele for 
superior em força, fuja dele. Se ele possui temperamento colérico, irrite-o;fiuja 
serfraco, que ele poderá tornar-se arrogante. Se ele for inativo, mio lhe dê 
descanso." 

Mao reformulou de uma maneira mais simples estes clássicos conselhos 
chineses: 

"Quando o inimigo avança, nós nos retiramos. 
Quando o inimigo pára, nós o assediamos. 
Quando o inimigo se cansa, nós o atacarnos. 
Quando o inimigo se retira, nós o perseguimos. " 
A mais importante reunião em Zunyi foi composto por aproximadamente 

20 membros do conselho central. A partir desta reunião Mao tomou-se líder 
dominante do partido. Seguiu-se entre Zhou Enlai e Mao uma parceria política 
que duraria até o fim de suas vidas. Além disso, Mao estava no comando e 
tornar-se-ia o grande timoneiro da China durante os próximos 43 anos. 

Com a Conferência de Zunyi encerrada a longa Marcha continuou, embora 
seu destino ainda fosse desconhecido. Através de uma série de artifícios e 
sucessivas batalhas, Mao conseguiu esquivar-se das tropas de Chiang e cru~ou 
o Rio Yangtze mmo ao norte. O próximo grande obstáculo ficava mais ao norte 
- atravessar o Rio Dadu. Aquela área é considerada solo sagrado pelo chineses 
porque por milhares de anos muitas antigas batalhas foram travadas lá. 

A única maneira de transpor o Rio Dadu era pela Ponte Luding que é 
apenas uma ponte pêusil com correntes de ferro. Para facilitar a travessia, 
pranchas de madeira eram colocadas cruzadas sobre as correntes. Ela também 
era vigiada por alguns soldados de Chiang. 

Ao sinal do avanço do Exkrcito Vermelho, o KMT removeu as placa de 
madeira. A tropa Vermelha de ataque era composta por 22 homens. Com as 
pranchas de madeira removidas, o grupo de ataque tinha de se arrastar atravks 
dos elos de ferro balançantes. O gmpo de ataque esteve sob fogo durante todo 
o percurso. Somente quatro homens perderam a vida enquanto tentavam atingir 
o outro lado. Eles atacaram os soldados do KMT que fugiram. A ponte estava 
intacta, e o restante do Exército Vermelho atravessou sobre a ponte reparada. 

Entretanto, sempre que um obstáculo era superado, um outro os aguardava 
no horizonte. Agora as Grandes Montanhas Nevadas estendiam-se à sua frente. 
Elas são uma longa rampa ascendente de altitude aproximada de 5.000 metros. 
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Aquelas montanhas estavam muito frias, com pouca oxigenaçáo, e deixavam à 
sua mercê o Exército Vermelho levemente vestido. Para muitos soldados, este 
era seu primeiro contato com neve e gelo. Eles provaram o açoite do frio, 
cegueira pela neve, queda em fendas, e congelação até a morte. Transpor os 
Úitimos cinco cumes desta cadeia de montanhas foi o mais difícil. De acordo 
com os veteranos que cruzaram as Grandes Montanhas Nevadas, esta foi sua 
pior experiência durante a Longa Marcha. 

Um outro obstáculo natural a ser superado pelo Exército Vermelho - a 
travessia dos Grandes Pastos. A travessia leva mais ou menos uma semana e 
pode ser muito traiçoeira. Há, abundantemente, pântanos com areia movediça 
escondidos pelos capins e belas flores. Um passo em falso e pode-se afundar 
em um minuto. Quanto mais a vítima se debatia, mais de afundava. Tentativas 
para salvá-la eram quase sempre em vão e frequentemente a pessoa que ajudava 
caía também na mesma armadilha. 

Além disso, o tempo é imprevisível naquela área. Garoa, chuvas 
torrenciais, nevoeiros, ventos variáveis, temperaturas baixíssimas, granizo e 
neve, todos eram comuns dentro de um período de 24 horas. Também náo 
havia trilhas marcadas. Alguns grupos perdiam contato com outros gmpos, 
enquanto vagueavam aqui e ali, desesperadamente. Muitos homens se perderam. 
dentre todos os obstáculos da natureza encontrados durante a Longa Marcha, 
mais pessoas perderam a vida tentanto atravessar os Grandes Pastos, do que em 
qualquer outro lugar da marcha. 

O exército principal sob o comando de Mao prosseguia rumo ao norte 
para a província de Shensi, do nordeste da China, onde outros chefes do PCC 
organizaram uma base soviética. Mao chegou lá em outubro de 1935, um ano 
após eles partirem. 

Cerca de 8.000 atingiram sua meta na província de Shensi em outubro de 
1935. Este número não considera os novos recrutas que ingressaram ao longo 
damarcha, bem como aqueles que desistiram. Então, números exatos das tropas 
em serviço em um determinado dia não existem. A Longa Marcha percorreu 
cerca de 9.656 quilômetros, 18 cadeias de montanhas, e 24 rios de algumas das 
mais agrestes regiões da China. 

De lá em diante o PCC e o Exército Vermelho se fortaleceram, treinaram 
e ajudaram a derrotar os japoneses na China, e finalmente derrotaram o KMT e 
Chiang Kai-shek pelo controle da China continental. 

A importância da Longa Marcha Chinesa estende-se muito além de 1934- 
35. Mao foi decisivamente confirmado chefe do Partido Comunista Chinês. 
Dos sobreviventes, Mao formou um comitê central do partido que permaneceu 
intacto por décadas. Embora Mao tenha transformado a Longa Marcha em um 
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épico militar que simbolizou a invencibilidade do Exercito Comunista, por ironia, 
a marcha em si foi taticamente um desastre com 90% de perdas. 

AquelaLongaMarcha permanece como um dos grandes épicos da história 
militar e um símbolo da legitimidade do movimento Comunista Chinês. 

Então, para concluir: Eni quais sentidos estas duas longas marchas foram 
semelhantes? Ambas ocorreram em países de grandes áreas geográficas. A China 
com um território de 9.700.032 quilômetros quadrados; o Brasil comum território 
de 8.511.180 quilômetros quadrados. Em outras palavras, nos dois países havia 
bastante espaço, e, de sobra, para marchas compridas. Ambas as marchas foram 
heróicas, com as mais expressivas façanhas da guerra de guerrilhas da história 
contemporânea. Ambas, originalmente, antes das retiradas, tiveram o objetivo 
da tomada do poder pela força. Ambas tiveram, originalmente, o objetivo de 
reformas sociais. Arnbas tiveram de cruzar extensos e poderosos rios: Prestes, 
o Rio São Francisco; Mao, o Rio Yangtze. Ambos estes rios assinalam, de um 
certo modo, a divisão de seus respectivos países em norte e sul. Ambas as 
marchas forjaram-se em primeiro plano na con~ciência nacional e se tomaram 
folclore da China e do Brasil. 

Em quais sentidos estas duas marchas foramdferenfes? A Coluna Prestes 
marchou a pé uma distância de cerca de 30.000 quilômetros; Mao Ze Dong, 
9.656 quilômetros. Amarcha brasileira durou 2 anos e 3 meses; a marcha chinesa, 
um ano. A marcha brasileira foi ummovimento de reformas tenentistas; a marcha 
de Mao, um movimento comunista. A marcha de Prestes, unido com Miguel 
Costa, começou com 1.200 homens e 50 mulheres; a marcha de Mao um total 
de 90.000 pessoas, homens e mulheres. Na China, aproximadamente 8.000 
pessoas chegaram ao seu destino final, ou seja, menos de9% dos quecomeçaram. 
No Brasil. quase 600 pessoas chegaram h Bolívia, ou seja, 50% do número 
inicial. 

No fim das marchas, nem Prestes nem Mao conseguiram realizar 
imediatamente os seus objetivos originais da tomada do poder pela força. Como 
todos aqui sabem, a Intentona Comunista de Prestes em 1935 foi um fracasso 
completo. Porém Mao, com uma perseverança férrea, quinze anos depois de 
sua Longa Marcha conseguiu o poder, proclamando a República Popular da 
China, em l0 de outubro de 1949, e Mao se manteve no poder até sua morte em 
1976. 

Resultados finais: Avaliando estas duas longas marchas depois de, 
aproximadamente, 70 anos, qual o significado delas? Primeiro Prestes: Em 
novembro de 1989, jornalistas perguntaram a Prestes, então com 91 anos, o 
que ele achava de sua longa marcha. Com um pequeno somso, Prestes disse 
apenas "Foi uma loucura da juventude." E Mao? Quando eu estive 21 dias na 



China em 1987, aquele enorme retrato de Mao ainda estava pendurado 
impressivamente sobre a principal entrada da Cidade Proibida. Mas quando 
meu filho esteve na China em 1994, o retrato de Mao já havia sido retirado ... 
Tudo passa sobre a terra. 
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SESSÃO DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 1994 

Homenagem aos sócios falecidos em 1994 

O primeiro orador Israel Dias Novaes proferiu o necrológio 
correspondente ao ano de mil novecentos e noventa e quatro. Disse inicialmente 
que quase todos os ilustres sócios falecidos no presente exercício tiveram longas 
vidas e considerou que o fato tem algo a ver com a função do historiador, o 
qual, tem sempre motivos para pesquisas. Disse ainda que os homenageados 
faleceram no decorrer do ano do Centenário do Instituto, o que nos leva a uma 
maior reflexão sobre a efeméride. Em seguida fez o elogio dos seguintes sócios 
falecidos: Sócios honorários, Aiztônio Campagnolo, natural do Rio Grande do 
Sul, bacharel em Direito pela Faculdade de Pelotas (RS); estudioso da História 
de São Paulo, publicou trabalhos e pronunciou palestras sobre o tema. Alfredo 
Cecilio Lopes, patrono, Monsenhor Luiz Castanho de Almeida. Faleceu com 
quase noventa anos. Foi catedrático de Direito Constitucional da Universidade 
Mackenzie, ministro e presidente do Tribunal de Contas do Estado. No campo 
da história dedicou-se a estudos sobre evolução constitucional do Brasil. 
Monsenhor Primo Vieira, patrono, Dom Paulo de Tarso Campos; notável 
historiador e poeta. Foi aluno do Seminário Diocesano de Botucatu. Exerceu 
fùnc;óes de sacerdote na cidade de Santos; membro da Academia Paulista de 
Letras, fez o elogio do poeta santista Martins Fontes. Faleceu quando visitava o 
santuário de Fátima, PortugaI. Sócios titulares: Jesuino Felicissimo Júnior; 
patrono, José Bonifácio de Andrada e Silva. Nasceu em Minas Gerais, diplomado 
em engenharia, dedicou-se aos estudos de história, especialmente os relacionados 
com sua profissão. Mario Graciotti, patrono, Castro Alves. Faleceu aos noventa 
e dois anos. Notável escritor e editor, modernizou a cultura literária em São 
Paulo. Fundou "Inteligência", revista literária. Deixou livros premiados pela 
Academia Brasileira de Letras: "Europa Tranqüila", prêmio Carlos de Laet, 
"Universo Finito", prêmio Joaquim Nabuco. Pela sua obra de difusão cultural 
recebeu a "Medalha Machado de Assis2'da Academia Brasileira de Letras. 
Publicou ainda "Pomigal ;', "O Firmamento do Universo Finito", "Os Deuses 
governam o Mundo". Recebeu do governo federal, a Ordem do Mérito Nacional 
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Educativo e do governo de São Paulo, a Ordem do Ipiranga. Foi um dos 
fundadores da Ordem dos Velhos Jornalistas e da Academia Paulista de 
Jornalismo. Sócios ernéritos: Geraldo Dutra de Moraes, patrono, Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Dedicou-se ápesquisa histórica, especialmente 
em Minas Gerais e São Paulo. Eníre suas obras destacam-se "O Aleijadinho de 
Vila Rica", "Música Barroca Mineira3'e "A Igreja e o Colégio dos Jesuítas de 
São Paulo". Descobriu partituras musicais em Minas Gerais, pertencente á 
primeira metade do Século XVIII, anterior ás descobertas de Francisco Curt 
Lange. Graças á sua proposta, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
criou a Comissão Permanente de Musicologia. Henrique Oscar Wiederspahn, 
patrono, General A. Tasso Fragoso. Foi sócio do sodalício por mais de cinquenta 
anos. Deixou extensa bibliografia histórica, sobretudo na área da história Militar. 
Destacam-se "Canae9'e nossas Batalhas", "Campanha de Ituzaingô", Blumenau 
na História Militar Brasileira", "Bento Gonçalves e Guerra de Artigas", "A 
Colonização A~oriana no Rio Grande do Sul", "O General farroupilha João 
Manuel de Lima e Silva", "O convênio de Ponche Verde". Pertenceu ao Instituto 
de História e Geografia Militar do Brasil, Rio de Janeiro e aos Institutos Hisióricos 
do Rio Grande do Sul, São Leopoldo (RS) e Pemambuco. José Ribeiro de 
Araújo Filho, sócio do Instituto por quase cinquenta anos. Nasceu em Pinhal 
(SP), 19 de Janeiro de 1911, e faleceu em São Paulo, 30 de setembro de 1994, 
aos 83 anos. Estudioso da geografia, licenciou-se em Geografia e História na 
Universidade de São Paulo e foi catedrático de Geografia na USP. Era sócio 
efetivo da Associação dos Geógrafos Brasileiros; doutor em Ciências (Geografia) 
pela USP. Em sua bibliografia destacam-se: "Baixada do rio Itanhaem", 
"Audradina, estudo de geografia regional", "O caiçara na região de Itanhaem", 
"Café, riqueza paulista", "A população paulistana"(vol.2 da Coleção Cidade de 
São Paulo). Flávio de Almeida Prado Galvão, patrono, Américo de Campos, o 
velho. Bacharel em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco. 
Demonstrou desde cedo vocação para o jornalismo, tornando-se um dos nossos 
mais brilhantes homens de imprensa, mormente no campo das Ciências Políticas 
e do Direito. Publicou em "O Estado de São Paulo" inúmeros artigos, os quais, 
fazem parte de nossa bibliografia histórica. Sócio benfeitor José Carlos de 
Figueiredo Ferraz.Desde o curso primário ati4 a Escola Politécnica da USP foi 
sempre um brilhante aluno. Destacou-se também nos esportes, modalidade de 
atletismo. Possuiu um importante e prestigioso Escritório de Engenharia Civil. 
com ex-prefeito de São Paulo fez uma advertência sobre as consequências do 
crescimento desordenado da capital. Prestou relevantes serviços a São Paulo. 



ATAS DAS SESSOES - JANEIRO A OUTUBRO DE 1993 

Ata da sessão do dia 
13 de Janeiro de 1993 

Sob a presidência do acadêmico 
Lycurgo de Castro Santos Filho, realizou- 
se a treze de janeiro de mil novecentos e 
noventae três, emsua sede, áma Benjamin 
Constani 158, 1" andar, uma sessão do 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, para Ieitura do relatório e balanço 
financeiro correspondente ao ano de mil 
novecentos e noventa e dois, verificando- 
se a presença dos seguintes consócios: 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Roberto 
Machado Carvalho, José da Veiga Oliveira, 
Adérito Augusto de Moraes Calado, 
Henrique L. Alves, Hernâni Donato, 
Reginaldo Moreira de Miranda, Dtlio 
Freira dos Santos, Odilon Nogueira de 
Matos, Silvio Marone, J. Pereira e Renato 
Báez. de início, foi outorgada apalavra ao 
primeiro secretário Roberto Machado 
Carvalho, que efetuou amplo e minudente 
relatório das atividades do Instituto, no 
transcurso do transacto ano de mil 
novecentos e noventa e dois. Foram 
sublinhados o alto índice inflacionário da 
economia brasileira, a recessão, e fatores 
correlatos. Por outra parte, o Instituto 
procurou atualizar e corrigir o quantum 
dos alugueres, á base de seus próprios 
recursos; foram adquiridos computadores, 
a fimdeinformatizar, classificar, organizar 
o acervo da biblioteca, bemcomo serviços 

técnicos da secretaria, imprescindíveis á 
boa ordem dos trabalhos. Foram instaladas 
cortinas nas dependências do Sétimo andar 
e no recinto da Biblioteca "Afonso de 
Taunay", com aquisição de obras 
variegadas. As sessões, tanto culturais 
quanto administrativas, foram 
pontualmente realizadas. A sete de 
outubro, préviamente convocada, 
realizou-se Assembléia Geral para a 
eleição da nova Diretoria, sendo eleito 
presidente honorário, o acadêmico 
Lycurgo de Castro Santos Filho. Foram 
contabilizadas vinte sessões plenárias, 
subdivididas em culturais e 
administrativas, sendo que o número de 
sócio, em janeiro de 1993, para 348. O SI. 

presidente, com a palavra, sublinhou a 
vitalidade da ação do Instituto, 
informando, outrossim que, a partir de 
janeiro do ano em curso, o preço aluguel 
ascendeu a 172.181.887,OO (cento e 
setenta e dois milhaes, cento e oitenta e 
um mil, oitocentos e oitenta e sete 
cruzeiros). Colocado em pauta de 
discussão, foi o relatório aprovado. A 
primeira tesoureira Maria Lúcia de Souza 
Range1 Ricci apresentou o balanço 
financeiro do ano de 1992. O consócio 
Reginaldo Moreira de  Miranda 
congratulou-se com o presidente 
Acadêmico Lycurgo de Castro Santos 
Filho e apontou a ocorrência de umas 
poucas lacunas no relatório. Referiu-se, 
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em termos elogiosos, ao Museu "José 
Bonifácio" do Instituto. O S. presidente 
agradeceu a presença e colaboração dos 
sócios, convidando-os a sessão solene de 
posse da nova Diretoria para o triênio 931 
96, no próximo dia 25 de janeiro, data que 
demarca a fundação da cidade de São 
Paulo. Assinala-se a aprovação unânime 
do balanço financeiro apresentado. Nada 
mais havendo a tratar, foram os trabalhos 
encenados; lavrando-se, pelo segundo 
secretário José da Veiga Oliveira, a 
presente Ata, a qual, após lida ediscutida, 
será devidamente assinada pelo presidente, 
primeiro e segundo secretários. Hernâni 
Donato, Roberto Machado Carvalho, José 
da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão solene de posse da 
Diretoria para o triênio 93/96 e 
homenagem ao aniversário de 

fundação da cidade de São Paulo. 

Às quinze horas do dia vinte e cinco 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
três, no salão nobre do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, á maBenjamin 
Constant, 158 1" andar, sob a presidência 
do acadêmico Lycurgo de Castro Santos 
Filho, realizou-se uma sessão solene, 
comemorativa da data de fundação da 
cidade de São Paulo, cumulativamente a 
cerimonia de posse da nova Diretoria do 
mesmo Instituto, eleita na forma 
estatutária, para gerir os destinos da 
instituição para o triênio 93/96. Verificou- 
se o comparecimento dos seguintes 
consócios: Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Hernâni Donato, Délio Freire dos 
Santos, Odilon Nogueira de Matos, 1. 
Pereira, Duilio Crispim Farina, L u i ~  
Wanderley Torres, Silvio Marone, Maria 
Lúcia de Souza Rangel Ricci; Roberto 
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Machado Carvalho, Henrique L. Alves, 
Adilson Cesar. Célio S. Debes. Adérito 
Augusto de Moraes Calado, Tácito Remi 
deMacedo vainLangcndonck, Reginaldo 
Moreira de hliranda, Nilva de Mello, 
Douglas Michalany, Israel Dias Novaes, 
José da Veiga Oliveira; Antônio Joaquim 
Alves Motta Sobrinho, Sólon Borges dos 
Reis. João Rabello de Aguiar Vallim, 
Ricardo Román Blanco, Antônio Roberto 
de Pauia Leite, Robert Rudolf Hinner2 José 
Gonçalves Salvador' Pe. Hélio Ahranches 
Viotti S. I., Walter Pinheiro Guerra e 
Abguar Bastos Damasceno. Além dos 
acima citados, conipareceram mais cento 
e nove convidados cujas as assinaturas 
constam no li\iro de presença. Procedeu- 
se imediatamente á leitura do termo de 
posse da nova Diretoria, sendo 
formalmente investidas as seguintes 
personalidades: Hernâni Donato, 
Presidente; Duilio Crispim Farina, 1" 
Vice-presidente; 1. Pereira, 2 O  Vice 
Presidente; Odilon Nogueira de Matos, 3" 
Vice Presidente; Roberto Machado 
Carvalho, 1' Secretário; José da Veiga 
Oliveira, 2" Secretário; HenriqueL. Alves, 
3" Secretário; Ruy Rebello Pinho, 4' 
Secretário; Maria Lúcia de Souza Rangel 
Ricci, 1" Tesoureira; Douglas Michalany. 
2" Tesoureiro, Israel Dias Novaes, 1" 
Orador; José Benedicto Silveira Peixoto, 
2" Orador; Célio S. Debes, 1" 
Bibliotecário; AdtSnto Augusto deMoraes 
Calado, 2" Bibliotecário; Délio Freire dos 
Santos, Hemerotecário e Reginaldo 
Moreira de Miranda, Diretor do Museu, 
Arquivo e Documentação. O primeiro 
secretário, Roberto Machado Carvalho, 
realizou a apresentação dos convidados 
presentes, inclusivamente declinando as 
justificativas de diversas pessoas. 
impedidas de estar presentes por motivos 
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supervenientes. A seguir, o sr. presidente, 
acadêmico Lycurgo de Castro Filho, 
outorgou formalmente posse á nova 
Diretoria, passando a presidência ao 
acadêmico Hernâni Donato. Agradeceu a 
presença de todos, ao mesmo tempo em 
que apresentou os pontos basilares da sua 
alongada e operosa gestão i frente do 
Instituto. A nova Diretoria foi 
formalmente empossada sob os aplausos 
de todos os presentes. Ao ex-presidente 
Lycurgo de Castro Santos Filho, foi 
prestada no salão nobre, expressiva 
homenagem, com o descerameuto de seu 
retrato, gesto efetuado pelo deputado e 
professor Sólon Borges dos Reis, no 
próprio salão nobre. A seguir, o novo 
presidente realizou alocução recordando 
sua atuação no sodalício desde sua posse 
no ano de 1959, declarando que sentia-se 
honrado com a elevada investidura, cujo 
mandato irá coincidir com a efeméride do 
primeiro centenário de fundação do 
Sodalício, voltado ao estudo dos fastos 
históricos de Piratininga. Mencionou o 
precioso acervo da Biblioteca "Afonso de 
Escragnolle Taunay" de cinquenta mil 
volumes, a vasta Hemeroteca, ao Museu 
Histórico. Desse modo, acentuou o novo 
presidente, o Instituto prepara-se para 
ingressar no século XXI, entidade 
poderosamente funcional, atuante, como 
bem demonstram as permanentes consultas 
e estudos de nossos fastos, sendo que as 
unidades técnicas irão passar pelo processo 
técnico de sistemática e generalizada 
informatização, visto que j2 possui os 
aparelhos indispensiveis á sistematização 
do magno trabalho. Tal gesto, acentuou sua 
excelência, longe de qualquer resquício de 
inócuo bizantinismo prepóstero ou 
narcisista, envolve a própria sociedade 
paulista e suas instituições de cultura e 
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informação. Esti em causa o progresso, 
haja visto a importância que os países do 
primeiro mundo atribuem á preservação da 
cultura em seu mais amplo e integral 
sentido. Deu destaque ao significado da 
história. Muito aplaudida, foi a senhora 
Mariazinha Congilio convidada a colocar 
na pessoa do presidente Hernâni Donato o 
colar magno do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo. A seguir, foi 
dada a palavra ao acadêmico Israel Dias 
Novaes, primeiro orada, que, de memória, 
realizou brilhantíssima oração 
comemorativa à data de fundação dacidade 
de São Paulo, partindo dos primórdios do 
século XVI até os dias atuais, com 
destaque das obscuidades enigmáticas da 
história; encerrando com a menção ao 
heroísmo cívico da epopéia 
constitucionalista de 1932. Poderosa e 
veemente salva de palmas coroou a 
estupenda obra-prima oratória. A seguir 
foi encerrada a sessão solene, da qual José 
da Veiga Oliveira, segundo secretálio, 
lavrou a presente ata, a qual, após lida, 
discutida e aprovada, vai assinada pelo 
presidente, primeiro e segundo secretários. 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, José da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
03 de fevereiro de 1993 

Às dezessete horas do dia três de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três, no salão nobre do Instituto Histórico 
eGeogrifico deSão Paulo, i m a  Benjamin 
Constant, 158, 1" andar, realizou-se uma 
sessão cultural, sob a presidência do 
acadêmico Hernâni Donato. Tomou 
assento i mesa o acadêmico Lycurgo de 
Castro Santos Filho, presidentehonorário 
do mesmo Instituto, verificando-se a 
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presença dos seguintes consócios e 
convidados: Hernâni Donato, .I. Pereira, 
Luiz Wanderley Torres, Duilio Crispim 
Farina, Celso Maria de Mel10 Pupo, 
Lycurgo de Castro Santos Filho; Ricardo 
Román Blanco, Walter Pinheiro Guerra, 
Renato Báez, Aderito Augusto de Moraes 
Calado, Israel Dias Novaes, Joséda Veiga 
Oliveira, Maria Lúcia de Souza Rangel 
Ricci, Roberto Machado Carvalho, 
Reginaido Moreira de Miranda, Henrique 
L. Alves, DélioFreiredos Santos eOdilon 
Nogueira de Matos. O prof. Roberto 
Machado Carvalho, primeiro secretário, 
procedeu à leitura das efemérides 
brasileira, paulista e do próprio Instituto. 
O consócio Adérito Calado pediu apalavra 
para comunicar o passamento do prof. 
Fausto Pires de Oliveira. A seguir. 
assomou a tribuna o consócio Henrique 
L. Alves para discorrer sobre a 
personalidade literária do escritor e 
acadêmico Paulo Setúbal, ao ensejo do 
transcurso do centenário de seu 
nascimento. Colocou o homenageado na 
perspectiva histórica de  seu tempo, 
sublinhando com ênfase que sua obra 
mergulhou num triste e lamentável 
esquecimento. Deteve na minudente 
análise das coordenadas estilisticas do 
escritor, que versou o romance histórico, 
de maneira viva e dramática. A propósito 
não deixou de fixar o conceito e a 
dimensão do romance histórico, trazendo 
insuspeitos depoimentos de escritores 
acerca da valia dos livros de Setúbal. Na 
oportunidade, ofertou à Biblioteca 
"Afonso de E.  Taunay" uma plaquete 
alusiva ao escritor. A seguir, tomou a 
palavra o consócio Luiz Wanderley Torra, 
que teceu elogios ao orador oficial do 
Instituto, acadêmico Israel Dias Novaes, 
em virtude de sua antológica oração, 

proferida na sessão solene de 25 de janeiro. 
ao ensejo da data de fundação da cidade 
de São Paulo. Alcançou aplausos ao recitar 
um poema alusivo a efeméride. O segundo 
secretário José da Veiga Oliveira, no uso 
dapalavra, deplorou o passamento recente 
de eminentes personalidades das artes, 
letras e cultura. Paulo Rónai, professor, 
dicionarista, ensaista, tradutor, 
lexicógrafo. polígrafo eminente; um 
prodigioso sábio; húngaro de nascença. 
naturalizado brasiltiro, faleceu aos 85 
anos, em Nova Friburgo, Estado do Rio 
de Janeiro, a primeiro de dezembro demil 
novecentos e noventa cdois. Devemos-lhe 
obras fundamentais; como "Guia Prático 
da Traduçáo Francesa", "Escola de  
Tradutores", "Dicionário Francês- 
Português", "Dicionário Português- 
Francês", "Não Perca o seu Latim", "A 
Tradução Vivida", "Pois É", coletânea de 
variados estudos, "Dicionário Universal de 
Citaçóes", "Como Aprendi o Português", 
"Outras Aventuras", quase todos com 
múltiplas reediçóes. Como escreveu 
Aurklio Buarque de Holanda: "O mestre 
perfeito, "reto, discreto, sábio", e tambAm, 
de quebra, amigo perfeitíssimo. Não sei, 
dele tratando do homem e do escrito, senão 
louvá-lo. Mas firmemente creio que com 
isso não lhe faça favor. Grande brasileiro, 
o brasileiro Paulo Rónai". Sem aludir a 
revisão e tradução da "Comédie Humaine" 
do grande escritor francês Honoré de  
Balzac. Sem qualquer ressonância na 
imprensa, faleceu em Paris, meados de 
novembro de 1992, Luiz Heitor Comêade 
Azevedo, uma das maiores autoridades da 
musicologia brasileira, professor de  
folclore da Escola de Música da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
reputado crítico musical, autor da obra 
preferencial "450 anos de música no 
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Brasil" (1500-1950), publicada pela 
Livraria José Olympio. na coleção 
"Documentos Brasileiros". Nascido no 
Rio de Janeiro (1905), trasladou-se 2 
França, onde desempenhou importantes 
cargos, professor da Sorbonne, instituindo 
o Conselho Internacional de Música e 
Associação Internacional de Bibliotecas de 
Música, fundada nos anos quarenta por 
Villa-Lobos, e Associação decanto Coral, 
fundada por Cléofe Person de Mattos. 
Mozart Camargo Guarnieri, nascido em 
Tietê, Estado de São Paulo (1907), 
compositor e chefe de Orquestra, faleceu 
em São Paulo aos 86 anos inconclusos, a 
13 de janeiro de 1993. De orientação 
estética nacionalista, orientado por Mário 
de Andrade. Deixou copiosa obramusicai, 
que praticamente engloba todos os 
gêneros. Oscar Borgerth, carioca, nascido 
em 1906, faleceu no Rio de Janeiro, 
novembro de 1992, foi eminente 
violinista, solista, recitalista; camerista, 
professor formado com o pianista Tomás 
Teran e o violoncelista Iberê Gomes 
Grosso um trio pianolcordas. Deu 
sucessivos concertos em diversas cidades 
brasileiras e do exterior. Foi violino spalla 
da Orquestra do Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro, ao mesmo tempo fundando o 
Quarteto Borgerth que digrediu pelo 
Umguai e Argentina. Por concurso tomou- 
se catedritico da cadeira de violino da 
Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Em 1963 obteve o 
Grande Prémio Nacional do Disco, de 
Hekel Tavares, além de duas medalhas, que 
lhe foram outorgadas na Inglaterra: Olga 
Verney e Haniet Cohen Iternational Music 
Award, &Londres. Oscar Borgeah deixou 
pequena, porém significativa discografia, 
da qual se destaca a versão camerista da 
"Fantasia de Movimentos Mixtos" (1 922) 
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para violino epiano, de Villa-Lobos, com 
a colaboração do pianista José Vieira 
Brandão. Deploramos também a morte de 
outro conspfcuo violinista, o paulista 
professor Alexandre Schaffmann, 
desaparecido aos 92 anos de idade, 
personalidade exponencial do magistério 
do violino. Sua atividade básica foi a 
música instrumental de câmara, integrando 
o Quarteto Haydn, fundado em 1936 por 
Mário de Andrade, quando de sua gestão à 
frente do Departamento Municipal de 
Cultura, durante a gestáo do PrefeitoFábio 
da Silva Prado. Esse esplêndido conjunto 
de câmara, várias vezes laureado pela 
Associação Paulista de Críticos de Artes 
(APCA), foi anos mais tarde rebatizado 
inexpressivamente como Quarteto de 
Cordas Municipal, e integrado, além de 
Schaffmann no segundo-violino, por Gino 
Alfonsi, primeiro-violino: Johannes 
Delsner, viola, e Calixto Corazza; 
violoncelo, que juntos trabalharam por 
mais de 35 anos, ofertando, não apenas a 
São Paulo como 2s mais importantes 
cidades brasileiras, além deuma digressão 
de concertos à Europa, a música 
quarteiística dos brasileiros Villa-Lobos, 
Alberto Nepomuceno, Henrique Oswald, 
Francisco Mignone, Francisco Guarnieri, 
Edino Krieger, Cláudio Santoro, Marlos 
Nobre, Marcelo Tupinambá, Radamés 
Gnattaii, Baptista Siqueira, Luís Cosmo. 
Lorenzo Fernandes, José Siqueira, 
Oswaldo Lacerda, Brenno Blauth, Martins 
Braunswieser, Bruno Kiefer, entre outros. 
Agradecendo aos circunstantes, o sr. 
presidenteencerrou os trabalhos, dosquais 
José da Veiga Oliveira, segundo secretário, 
lavrou a presente ata, a qual, após lida, 
discutida e aprovada, vai assinada pelo 
presidente, primeiro e segundo secretários. 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
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Carvalho, J o d  da Veiga Oliveira. Moraes Leme e Jose Carlos de Ataliba 
Nogueira, que se encontravam enfermos. 

Ata da sessão do dia A seguir, o SI. presidente falou sobre o 
17 de fevereiro de 1993 elevado custo da Revista e estabeleceuem 

trezentos mil cruzeiros o preço de cada 

dezessete dias do mês de exemplar para venda aos interessadas não 

fevereiro de mil novecentos e noventa e sócios; comunicou que a Diretoria pensa 

três, b dezessete horas, na sala maior do em~rOduzirumjornal trimestralde quatro 

sétimo andar do e,jifício-sede do ~ ~ ~ t i t ~ t ~  páginas, dedicado 2 diwlgação de estudos 

~ i ~ t ó ~ i ~ ~  e ~ ~ ~ ~ ~ á f i ~ ~  de são paulo, e pesquisas relacionados com a História, 

situada na ma ~ ~ ~ j ~ h  constant, 158, Geografia eciências afins, tendoindicado 

nesta capital, realizou-se a sessáo o~onsóci~HenriqueL.Alvespararealizar 
administrativa do mês do sodalício, sob a estudos iniciais e solicitou a colaboração 

p r e s i d ê n c i a d o a c a d ~ ~ c o ~ m ~ i ~ o n a t o ,  de todos. O presidente Hernâni Donato 
compareceram os consócios: tratou ainda dos seguintes assuntos: a 
Hernâni Donato, Roberto ~ ~ ~ h ~ d ~  di"lEaÇá0 dentro deummês, do programa 
carvalho, J .  pereira, ~ i ~ ~ ~ d ~  ~~~á~ das comemorac;ões do Centenário do 
Blanco, Reginaldo iqoreira de ~ i ~ ~ ~ d ~ ,  Instituto; nesse sentido, solicitou 
célio ~ ~ b ~ ~ ,  walter pinheiro euerra, Sugestões e adesões; a emissão de um selo 
~ i l i ~  crispim~anna R~~~~~ ~ á ~ ~ ~ ~ i ~  postal, tendo sido enviado um ofício ao 
wanderley T ~ ~ ~ ~ ~ ,  corno convidados a presidente dos Correios e Tel6grafos. O 
senhora ~~~i~ de L ~ ~ ~ , - J ~ ~  ~ ~ i ~ ~ l i ~  primeiro secretário Roberto Machado 
wanderley e os se*ores ~~~~l~ Carvalho leu o teor do ofício; ficou 

~ ~ ~ ~ a l  ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ a l d ~  ~ ~ ~ ~ l l ~  de decidido o pedido de apoio das entidades 
~~~i~~ e ~ l í ~ i ~   ti, ~~~d~ início aos culturais de São Paulo, bem como alguma 
~ ~ ~ h ~ l h ~ ~ , ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ i d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b i ~ ~ ~ ~ ~ ~  influência de cunho político. O sr. 
comunicou as doaçóes feitas pelo presidente disse ainda que o Instituto 
cons,jcio J .  pereira, um com deverá lançar um selo, indicando padrão 
medalhas comemorativas e de de qualidade em obras publicadas e que vai 
uma louça com a figura de ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ,  solicitar ao consócio Lauro Ribeiro 
homenagem em 15 de maio de 1943, Escobar, o preparo do  do  
doação da ~ ~ ~ d ~ ~ i ~  paulista de Centenário. O sr. Geraldo Magella de 

jornalismo, seguida foram lidas, pelo Freitas fez doação à Hemeroteca "Julio de 
primeiro secretario, as efemérides Mesquita",deumacoieçãodaRevista"30 
brasileira, paulista e do ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ , ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~  Giorni", atualmente sob o título "30Dias" 
respectivamente, aos 177 anos  de equetratadetemasreligiosos.Ocons6cio 

de ~~~~~i~~~ ~ d ~ l f ~  Reginaldo MoreiradeMirandalembrou a 
Vahagen,  Visconde de porto seguro em Passagem da data do final da Guerra do 
17 de fevereiro , aos 149 anos de Paraguai, ocorrido em 1" de março de 
falecimento do conselheiro ~~~~i~ 1870 e da aula inaugural daFaculdadede 
~~~~~i~~~ ~ i b ~ i ~ ~  de ~ ~ d ~ ~ d ~ ,  natural de Direito do Largo São Francisco, ocorrido 
Santos, em23 de fevereiro e visita, em 23 em de março de 1828; Por último, 
de fevereiro de 1983 de membros do indagou sobre a sequência da numeração 
~~~~i~~~~ aos professores E~~~~~~ de da Revista, tendo em vista o Centenário 
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do sodalício. O sr. presidente respondeu 
que deve-se respeitar o decidido pela 
Convenção de Genebra, isto é, não se 
recomenda alterar a sequência da 
numeração e aconselhou o lançamento de 
um número especial comemorativo do 
Centenário. O sr. presidente comunicou 
que a próxima sessão será cultural e está 
marcada para o dia 3 de março as dezessete 
horas, no salão nohre "Afonso de Freitas", 
quando o sr. Frederico Perry Vidal, da 
Academia Cristã de Letras proferirá uma 
palestrasob o tema "São João de Brito no 
tricentenário de seu martúio". Nada mais 
havendo a tratar, o sr. presidente Hernâni 
Donato encerrou a sessão e, para coristar, 
eu, Roberto Machado Carvalho, primeiro 
secretário, lavrei apresente ata que, apús 
lida, discutida e aprovada, será assinada 
pelo presidente, primeiro e segundo 
secretários. Hernâni Donato, Roherto 
Machado Carvaiho, José da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
03 de março de 1993 

Presidida pelo acadêmico Hernâni 
Donato, presidente do Instituto Histórico 
e Geográfico <e São Paulo, realizou-se às 
dezessete horas do dia três de março de mil 
novecentos enoventa e três, no salão nohre 
de sua sede, àma Benjamin Constant, 158, 
1" andar, uma sessão cultural, com a 
presença dos seguintes consócios e 
convidados: Herriâni Donato, Jose da 
Veiga Oliveira, J. Pereira, Renato Báez, 
Luiz Wanderley Torres, João Alves das 
Neves, Pe. Hélio Abranches Viotti, Hélio 
Damante, Délio Freire dos Santos, José 
Gonçalves Salvador, Moacir França, Israel 
Dias Novaes, Ricardo Román Blanco. José 
Afonso de Moraes Bueno Passos, Olivia 
Imbassahi, Cláudio Giordano, Ruy Pereira 
Cesário Alvim, Francesco Sporta S.J., 

Lucien de Carrifel S.J. eGilberto Versiani. 
Abertos os trabalhos, o sr. presidente 
outorgou apalavra ao consócio acadêmico 
Padre Hélio Abranches Viotti S.J. o qual, 
em calorosas expressões, apresentou e 
saudou o conferencista e acadêmico 
Frederico Perry Vidal, o qual iria, minutos 
mais tarde, discorrer sobre o tema: "São 
João de Brito, apóstolo emártir, na India, 
no século XVII". Já no uso da palavra, o 
sr. Vidal expressou agradecimentos e 
elogios à Academia Cristã de Letras, pela 
oportunidade que se lhe oferecia de traçar 
o quadro hagiográfico do religioso 
português canonizado por suas heróicas 
virtudes. Aludiu, por igual, de forma 
enaltecedora, ao Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, que co- 
patrocinou o evento de alta cultura. Com 
meticulosa precisão de pormenores, 
cuidou de situar a época e a vicissitudes 
dos trágicos acontecimentos, no panorama 
histórico de Portugal durante o período 
renascentista, integrado na expansão 
missionária ecumênica e dinâmica da 
Companhia de Jesus, emespecial acidade 
de São João de Brito, martirizado e 
executado aos 46 anos de idade: niodelo 
de alcandoradas virtudes e prodigiosos 
trabalhos catequéticos em todos os 
recantos que perlustrou. Acentuou que a 
gestamissionária do ap6stolo foi pontuada 
por pressoes, perseguições, lutas, 
incompreensões atrozes, cruentas, 
espezinhado por implacáveis e truculentos 
adversários de toda sorte, até perecer, a 4 
de fevereiro de 1693. Enfrenta com 
denodo o hábito da poligamia vigente na 
India. Foi elevado à glbria dos altares em 
1947. A brilhante conferência alcançou 
entusiásticos aplausos, tendo o sr. 
presidente agradecido a oração que 
acabava de ser prolatada. Fizeram-se 
representar diversas entidades. A seguir, o 
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sr. presidente deu por conclusos os 
trabalhos da sessão cultural, José da Veiga 
Oliveira, segundo secretário, lavrou a 
presente ata, a qual, após lida e discutida, 
será assinada pelo presidente, primeiro e 
segundo secretários. Hernâni Donato, 
Roberto Machado Carvalho, Jose daveiga 
Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
17 de março de 1993 

As dezessetehoras do dia dezessete 
de março de mil novecentos e noventa e 
três, no salão da Diretoria do Instituto 
Histórico e Geográíico deSão Paulo, ama 
Benjamin Constant, 158, 7" andar, 
realizou-se uma sessão administrativa, sob 
a presidência do acadêmico Hernâni 
Donato, presidente do sodalício, 
verificando-se, conforme o livro de 
presenca, o comparecimento dos seguintes 
consócios: Hernâni Donato, Maria Lúcia 
de Souza Rangel Ricci, Luís Fernando 
Whitacker Tavares da Cunha, Isaac 
Grinberg, Israel Dias Novaes, José 
Gonçalves Salvador, João Rabello de 
Aguiar Vallim, Antonio Roberto de Paula 
Leite, Reginaldo Moreira de Miranda, 
Walter Pinheiro Guerra, Ricardo Román 
Blanco, Adérito Augusto de Moraes 
Calado,D&lioFreiredos Santos, J. Pereira, 
José da Veiga Oliveira, Silvio Marone, 
Henrique L. Alves, Roberto Machado 
Carvalho, Luiz Wanderley Torres e Celio 
Debes. Abertos os trabalhos, consignada 
em ata um voto de pesar pelo passamento 
do consócio Álvaro do Amaral, falecido 
em recentedata. Com apalavra, o consócio 
Reginaldo Moreira de Miranda mencionou 
o interesse da Prefeitura no problema da 
segurança dos predios centrais da cidade, 
no tocante, em especial, ?i prevenção de 
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incêndios. A seguir, o primeiro secretário, 
Roberto Machado Carvalho, recordou os 
mais interessantes tópicos das efemérides 
brasileira, paulista e do próprio Instituto. 
O sr. presidente comentou a progressiva 
informatização do Instituto, instalados o 
computadores, com os serivços em 
marcha, bem como a contrataçáo de 
serviços de manutenção, com os inerentes 
problemas, de ordem tecnica, já em vias 
deexecuçãoprática. Oprimeiro secretário 
reportou-se ao próprio comunicado, que 
emitiu na prévia reunião da Diretoria, 
minutos antes, tendo discorrido sobre o 
Instituto de Estudos do Vale do Paraíba, 
com doze anos de existência. Agora acaba 
de ser fundada, na cidade de Itu, uma 
instituição congênere, o Instituto de. 
Estudos do Vale do Tietê, cujas reuniões 
preliminares e preparatórias já inscreveram 
as principais comissões operacionais, 
estatutáias, executivas, fixado o dia 30 de 
abril como data de instalação e posse 
formal da primeira Diretoria. Essa 
entidade, conforme explicou o proponente, 
visa integrar e dinamizar os grupos de 
estudiosos, empenhados no exame dos 
problemas ecológicos, culturais, 
históricos da vasta região, que engloba 
nada menos de 70 municípios. Há uma 
legião de iniciativas a tomar, tais como a 
preservação de arquivos, seu ordenamento 
e catalogação, o levantamento dos 
municípios, sua história, a criação de 
repositórios arquivais na sede de todas as 
edilidades da região, além do incentivo 
cultural à estampa de publicações 
concernentes ao Vale do Rio 'iietê. Expôs 
o programa de simpósios, rodízio cultural 
entre as cidades, cursos de extensão, etc.. 
Ficou estipulado que o acadêmico Hernâni 
Donato, presidente do Instituto Histórico 
e Geográfico de Sao Paulo, fará, a 30 de 
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abril, aconferênciainaugurai, subordinada 
ao título: "A função desbravadora do 
Tietê", tema do qual é profundo e 
abalizado conhecedor. Estatutos, 
composição dadiretona, departamentos já 
aprovados, em plena atividade, assim 
discriminados: Departamento de Cursos e 
Simpósios; Departamento de Divulgação 
e Publicações; Departamento do 
Patrimônio Ambiental; Departamento do 
Patrimônio Cultural. Científico e 
Turístico; Departamento Jurídico. Com a 
palavra o consócio Antonio Roberto de 
Paula Leite, a fim de informar ter 
participado da primeira Agenda de Estudos 
e Trabalhos, vulgar e pedantemente 
denominado "Workshop" sobre o tema 
"Política de Preservação do Patrimônio 
Cultural", no Museu da Casa Brasileira, 
tendo ofertado comunicação concernwte 
à temática, esclarecendo, outrossim, que 
a realização do referido seminário colimou 
os objetivos na produção de subsídios para 
o aperfeiçoamento da política de  
preservação do patrimônio cultural. 
Simpósio a 17 e 19 denovembrode 1992. 
O consócio Henrique L. Alves discorreu 
sobre os múltiplos problemas vinculados 
aos incentivos culturais, relativamente às 
leis reguladoras do assunto. O consócio 
Joséda VeigaOliveira sugeriu ainstalação 
de um microfone, adjacente 2 mesa de 
Diretoria no salão nobre, porquanto a 
tribuna, verdadeiro "ersatz" de púlpito, não 
s e  revela simpfitica a oradores e 
conferencistas, que optam pela 
proximidade da mesa, com o grave 
percalço de ora falarem coloquialmente, 
em voz baixa, ora não possuindo qualquer 
parcelade califasia, ou seja, a arte de falar 
em público, seja por timidez, 
incompetência, ou qualquer outra 
motivação, do queresulta que oitentapor 
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cento da audiência não consegue um 
acompanhamento, ainda que sumário ou 
perfunctório, do que o orador tem a dizer. 
Tais considerações foram endossadas e 
aplaudidas pela consócia Maria Lúcia de 
Souza Range1 Ricci epelo sr. presidente, 
ficando o assunto a ser estudado em data 
oportuna. A isso vem acrescentar-se que 
qualquer observação oral deverá ser 
presencial, operantemente funcional. O S. 
presidente informou 2 Casa ter contactado 
o professor, compositor epianista Amara1 
Vieira, que aceitou convite para produzir 
um grande Te Deum em comemoração ao 
primeiro centenario de  fundação do 
Instituto. Fixou em cinco mil dólares os 
honorários pelo trabalho. Em aparte o 
consócio José da Veiga Oliveira explicou 
que esse quantum era razoável, que o 
Instituto não terá quaisquer outras 
despesas, sendo que o compositor pagará 
de seu próprio bolso os serviços do 
copista, no montante aproximado de mil 
dólares. Compor um Te Deum simboliza 
gigantesca e concentrada tarefa, 
compelindo o autor ireserva de seu pouco 
tempo disponível estruturação e 
polimento da obra. Os poderes públicos - 
(Estado, Prefeitura) - acudirão, tempo 
hábil, a qualquer ônus excedentes. Amaral 
Vieira é a figura cimeira de música artística 
em São Paulo. É presidente da Sociedade 
Brasileira de Musicologia, concertista de 
categoria internacional. Com a palavra o 
consócio Luís  Fernando Whitacker 
Tavares da Cunha, para informar ter sido 
convidado a comparecer, em Madrid, ao 
Museu instalado na casa em que viveu 
Lope Félix de Vega C q i o ,  conhecido 
como Lope de Vega, teatrólogo e poeta 
hispânico, nascido em Madrid, em 1562, 
vindo a falecer namesma cidade, em 1635, 
vítima de hipocondria, deixando uma vasta 



190 REVISTA DO INSTITWC 1 HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

obra teatral, revelatória menos de um 
grande artista, do que um consumado 
artífice, à base de ilimitada criatividade, 
em obras que alcançaram a impressionante 
cifra de mil e quinhentas, além de 
quatrocentos autos. Na mesma ensacha, o 
consócio referido teceu considerações 
sobre o problema de porvindouro 
plebiscito de 21 de abril, assinalando que 
a opção envolve, alem da conotação 
política, o fulcro jurídico, do qual 
pouquíssimos se apercebem. Tem-se a 
impressão de que a explanação configurou 
verdadeira aula de direito constitucional. 
O sr. presidente celebrou a carreira e os 
trabalhos de Witbaker da Cunha, 
concluindo por convocar a todos os 
consócios para a sessão de 24 do fluente, 
às quinze horas, no salão nobre, quando 
especialistas em direito público e 
constitucional exporam as modalidades 
inerentes ao parlamentarismo, 
presidencialismo, ~nonarquia ou república. 
Agradecendo apresençados circunstantes, 
o sr. presidente deu por encerrada a sessão, 
da qual José da Veiga Oliveira, segundo 
secretário, lavrou a presente, a qual, após 
lida, discutida e aprovada, será assinada 
pelo presidente, prinieiro e segundo 
secretários. Hernâni Dunato, Roberto 
Machado Carvalho, Jose da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão especial do dia 
24 de março de 1993 

As quinze horas do dia vinte e 
quatro de março de mil novecentos e 
noventae três, em suasede, irna Benjamin 
Constant, 158, 1" andar, o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, sob 
a presidência do Acadêmico Hernâni 
Donato, presidente do sodalício, realizou 
uma sessão especial, com a finalidade de 

debater os problemas políticos inerentes 
ao porvindouro plebiscito, fixado para o 
dia 21 de abril do corrente ano. A mesa 
tomaram assento, além do supra-referido 
presidente Hernâni Donato, os senhores 
professores especialmente convidados: 
Ives Gandra da Silva Martins, Celso 
Ribeiro Bastos e Eduardo Muylaert 
Antunes. Estiveram presentes os seguintes 
consócios: Hernâni Donato, João Rabello 
de Aguiar Vallim, Célio Debes, Odilon 
Nogueira deMatos, MariaLúcia de Souza 
Range1 Ricci, José da Veiga Oliveira, 
Roberto Machado Carvalho, Délio Freire 
dos Santos, Tsunezo Sato, Antonio 
Joaquim Alves Mota Sobrinho, Luiz 
Wanderley Torres, Douglas Michalany e J. 
Pereira. Como convidados: João Lourenço 
Pereira, Edison Santana dos Santos, 
Renato Ferreira Souza, Pedro Luís Telles, 
Waldomiro Cury; Helena Donato Cury, 
João Louzada, Sania Junqueira de Passos, 
lacyra Ferrari, Crhispiniano Canazedo, 
Olivia Imbassahy, Mario AlbaneseePaulo 
de Andrade Corrêa. Abrindo os trabalhos, 
o sr. presidente agradeceu a excepcional 
boa vontade dos eminentes juristas, que 
acederam ao convite para discorrer sobre 
as teses para a melhor forma de governo, 
conveniente ao país, sendo que a 
população votante do Brasil optará entre 
o parlamentarismo, o parlamentarismo 
monárquico e o presidencialismo. Essas 
modalidades políticas, que serão frxadas 
mediante consulta direta ao povo, contém 
diferenciações sutis, profundas e de  
importância cimeira para os datinos do 
país. As dissertaçóes dos eminentes 
especialistas primaram pela competência 
discursiva, serena objetividade, tornadas 
verdadeiras aulas de direito constitucional 
comparado, visto como a experiência 
paralela de outras naçOes da Europa e 
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Norteamérica foi aduzida expressamente. 
Após cada dissertação era permitido 
formular perguntas, indagações 
pertinentes. Todos os debates, então 
travados, jamais derivaram para níveis de 
incompatibilidade com a cordialidade e o 
mútuo respeito. Ao termino da sessZo, o 
Sr. presidente voltou a sublinhar o 
irrecusável êxito que coroou a magna 
sessão cultural/política no autêntico 
sentido da palavra; agradeceu 
entusiásticamente a participação dos 
egrégios professores-juristas' dando por 
conclusos os travalhos, dos quais José da 
Veiga Oliveira, seguiido secretário, lavrou 
apresente ata, a qual, após lida, discutida 
e aprovada, vai assinada pelo presidente, 
primeiro c segundo secretários. Hernâni 
Donato, Roberto Machado Carvalho, José 
da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
14 de abril de 1993 

Às dezessete horas do dia quatorze 
de abril demil novecentos e noventa e três, 
no sétimo andar do edifício-sede do 
Instituto Histórico e Geogrático de São 
Paulo, ama Benjamin Constant, 158, sob 
a presidência do acadêmico Hernâni 
Donato, realizou-se uma sesszo cultural, 
com o comparecimento dos seguintes 
consócios: Hernâni Donato; Roberto 
Machado Carvalho, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Odilon Nogueira de Matos, 
Paul Donovan Kigar, Luiz Wanderley 
Torres, Hélio Damante, Isaac Grinberg, 
Walter Pinheiro Guerra. Duilio Crispim 
Farina, Tsunezo Sato, Celso Maria de 
Mello Pupo, Antonio Roberto de Paula 
Leite, Silvio Marone, Maria Lúcia de 
Souza Range1 Ricci e Célio Debes. Pelo 
segundo secretaia foram lidas lia íntegra 

c devidamente aprovadas as atas de duas 
sessões anteriores. O sr. primeiro 
secretário enunciou sucessivameiite a 
leitura das Efemérides Brasileiras, 
Paulistas e do próprio Instituto. O sr. 
presidente comunicou, exibindo-a pari 
passu aos presentes, a preciosa medalha 
que assinalou a visita oficial do presidente 
italianoGiovanni Gronchi àcapital. sendo 
que o documento integrará o acervo do 
Museu do Instituto. O sr. presidente 
expendeu considerações e agradecimentos 
elogiosos. Aludiu-se também à rápida 
demolição das instalações e da chamine da 
Fábrica de Cerveja Brahma, no bairro do 
Paraíso. O sr. Presidente comentou o caso 
o Fábrica Ipanema e sua posterior 
restauração pela "Associação Cultural e 
Esportiva de Ipanema", conforme o jornal 
"O Estado de São Paulo" noticiou em sua 
edição de hoje. Esses vetustos edifícios 
dos primeiros anos do século XIX, 
constituem forte e importante documento 
de memória histórica. Foi alvitrada e 
referendada à unanimidade a proposta de 
oficiar-se ao poder competente, 
congratulando-se o Instituto perante o 
nobiltante gesto de restaurar-se um bem 
cultural, envolvendo poderoso resgate do 
passado paulista. O consócio Silvio 
Marone, baseado em texto do consócio 
José da Veiga Oliveira, estampado no 
mensário "Leitura", publicação da 
Imprensa Oficial doEstado, sobre o finado 
musicólogo cariocaLuiz Heitor Corrêa de 
Azevedo, sugeriu que o Instituto oficiasse 
ao Departamento doPatrimÔnio Histórico 
da Secretaria Municipal de Cultura; 
propondo o emplacamento de um 
logradouro público da Capital com o nome 
do eminente folclorista e musicólogo, 
sendo o alvitreimediatamentereferendado 
à unanimidade. Com apalavra, o consócio 
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Roberto Machado Carvalho reportou-se ao 
passamento do consócio Alvaro do 
Amaral, que se notabilizou por seus 
trabalhos históricos e cursos de extensão 
cultural, em especial a substanciosa 
monografia sobre a vida do padre jesuíta 
José de Anchieta S.J., dois volumes. Foi 
requerido e registrado em ata um voto de 
profundo pesar. O mesmo preopinante 
referiu-se ?i fundação da Academia de 
Letras de Itu, sendo que a primeira sessáo 
solene será realizada no porvindouro 
sábado, 17 de abril. O sr. presidente 
referiu-se a criação do "Instituto de. 
Estudos do Vale do Tietê", cuja sessão 
especial está aprazada para 30 de abril, na 
cidadede Itu, ocasião em que o presidente 
Hernâni Donato discorrerá sobre o tema 
"Missão Desbravadora do Vale do Tietê". 
Com apalavra, o cousócio Duilio Crispim 
Farina referiu-se ao finado consócio 
Avaro do Amaral, ao seu carinho pelas 
obras de  arte, ?i vasta coleção de 
preciosidades que reuniu no decurso de sua 
alongada existencia. Foi relembrada, por 
igual, a saudosa personalidade de Honório 
de Sylos, também pelo consócio Hélio 
Damante, ambos merecendo votos de 
pesar, registrados em ata dos trabalhos. 
Com a palavra, o consócio José da Veiga 
Oliveira reportou-se às festividades do 
terceiro centenário de fundação da cidade 
de Cwitiba, quando o Governo do Estado 
do Paraná, a Prefeitura do Município 
respectivo, com o apoio pluriforme das 
entidades comerciais e industriais 
paaiculares estudadas emvastae intensiva 
propaganda pelos canais de comunicação 
de imprensa, rádio, televisão, promoveram 
a vinda ao Paraná, pela primeira vez no 
Brasil, do grande tenor catalão José 
Carreras, artista de fulgurante ressonância 
e prestígio internacional, apoiado na 
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presença participativa da Orquestra 
Sinfônica Brasileira, do Rio de Janeiro, 
sob a regência do maestro argentino 
Enrique Ricci, para um programa de 
concertos admirávelmente instigante e 
selecionado em termos repertoriais, 
consistente de trechos de óperas em 
músicas alígeras, populares, popularescas, 
que extasiaram os cinquenta mil 
expectadores/ouvintes. alémdas centenas 
de milhares de telespectadores por todo o 
país, beneficiados por uma transmissão de 
técnica eletro-acústica impecável, de 
imagem e resposta sonoro puríssimas. 
Sublinhou Veiga Oliveira a capacidade 
empresarial da pianista Myriuam 
Dauelsberg. Todavia profligou 
veementemente a injustificável e absurda 
ausência de obras musicais brasileiras, 
tanto vocais quanto instrumentais, que 
poderia e deveriam figurar no roteiro 
artístico. Antes do término' o sr. presidente 
anunciou a próxima palestra para 28 de 
abril, quando o consócio Paul Donovan 
Kigar discorrerá sobre "O corsário 
Edward Fenton". Agradecendo a presença 
dos circunstantes, o sr. presidente encerrou 
os trabalhos, dos quais José da Veiga 
Oliveira, segundo secretário, lavrou a 
presente ata, a ser lida, discutida e 
aprovada, levando a assinatura do 
presidente,primeiro e segundo secretários. 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, José da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
28 de abril de 1993 

Às dezessete horas do dia vinte e 
oito de abril de mil novecentos e noventa 
e três, em sua sede A rua Benjamin 
Constant, 158,1° andar, sob a presidência 
do acadêmico Hernâni Donato, realizou- 
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se uma sessão administrativa do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. 
Compareceram os seguintes consócios: 
Hernâni Donato, Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Roberto Machado Carvalho, Maria 
Lúcia de Souza Range1 Ricci, Ricardo 
Román Blanco. Mario Mazzuia, João 
Rabello de  Aguiar Vallim, Odilon 
Nogueira de Matos, Luiz Wanderley 
Torres, Paul Donovan Kigar, Moacir 
França, Renato Báez; Adérito Augusto de 
Moraes Calado, Tsunezo Sato, Duilio 
Crispim Farina, Reginaldo Moreira de 
Miranda e José da VeigaOliveua. Abertos 
os trabalhos, o primeiro secretário Roberto 
Machado Carvalho procedeu à leitura das 
Elemérides Brasileiras, Paulista e do 
próprio Instituto. Do expediente constou 
voto de  pesar pelo falecimento do 
historiador Américo Jacobina Lacombe, da 
Academia Brasileira de Letras, escritor 
renomado, presidente da Fundação "Casa 
de Rui Barbosa", com sede na cidade do 
Rio de Janeiro. O Instituto recebeu da 
senhora BeatrizForjaz, neta do SI. Djalma 
Forjaz, comunicação da doação dos 
arquivos do Senador Vergueiro e do 
próprio Djalma Forjaz ao Instituto de  
Estudos Brasileiros e da Unviersidade de 
São Paulo, doação realizadaemnovembro 
de 1992. O sr. primeiro secretário 
formulou convite oral e formal para a 
sessZo solene de instalação do Instituto de 
Estudos do Vale Tietê, na cidade de Itu, 
ocasião em que presidente deste Instituto 
acadêmico Hernâni Donato proferirá 
conferência subordinada ao título "A 
função desbravadora do Tietê". A seguir, 
o sr. presidente concedeu a palavra ao 
consócio Paul Donovan Kigar para 
realizar sua anunciada palesua sobre o 
corsário britânico Edward Fenton, que se 
celehrizou nas últimas décadas do século 

XVI. O conferencista, em traços vigorosos 
e objetivos, traçou um dramitico 
panorama sobre anavegação na época dos 
descobrimentos, às mais das vezes 
realizada por piratas e corsários, que 
espalhavam o terror nas populações do 
litoral, com saques, roubos. morticínios~ 
vinganças, apresamento de naves inimigas, 
sendo que Edward Fenton, agiu a mando 
da rainha Isabel (Elizabeth I) da Inglaterra. 
O conferencista emitiu as coordenadas 
biográficas de Fenton, aventureiro audaz, 
em suas tentativas de atingir a China e a 
problemática investigação da famosa 
Passagem Noroeste, que somente veio a 
cumprir-se já no século XX. Referiu-se 
com minúcias à estada tumultuosa de 
Fenton no Brasil e os acontecimentos que 
daí se seguiram. Muito aplaudido após o 
te'rmino da palestra, foi sucedido pelo 
acadêmico Duilio Crispim Farina, que 
mencionou a presença de Sarmiento de 
Gamboa na América do Sul, objeto de 
substanciosa monografia histórica9 da 
lavra da próprio aparteante, que 
desdobrou-se em considerações do mesmo 
teor. Foi sobremodo aplaudido ao final de 
sua intervenção. O sr. presidente ao 
encerrar a sessão, sublinhou 
encomiasticamente ao alto nível em que a 
mesma se desenvolveu. Dos trabalhos, o 
segundo secretário José da Veiga Oliveira 
lavrou a presente ata que, após lida, 
discutida e aprovada, vai assinada pelo 
presidente, primeiro e segundo secretários. 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, José da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
05 de maio de 1993 

Às dezessete horas do dia cinco de  
maio de mil novecentos e noventa e três, 
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no sétimo andar do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo à ma Benjamin 
Constant, 158, realizou-se uma sessão 
cultural do sodalício, presidida pelo 
acadêmico Duilio Crispim Farina, 1" Vice 
Presidente em exercício, tendo 
comparecido os seguintes consócios: 
Duilio CrispimFarina, Lycurgo de Castro 
SantosFilho, Roberto Machado Carvalho, 
Maria Lúcia de Souza Range1 Ricci, Celso 
Maria de Mello Pupo, Ricardo Román 
Blanco, Adérito Augusto de Moraes 
Calado, Isaac Grinberg e José da Veiga 
Oliveira. Inicialmente foram lidas e 
devidamente aprovadas as atas de duas 
sessões anteriores. Motivado pelas 
eloquentes palavras do presidente em 
exercício, foi homeageado à unanimidade 
o presidente honorário Lycurgo de Castro 
Santos Filho, ao ensejo do retorno de sua 
viagem à Europa, em recente data. O 
primeiro secretário, Roberto Machado 
Carvalho declinou as Efémerides 
Brasileiras, Paulista e do próprio Instituto, 
no lapso de tempo compreendido entre 
cinco e dezoito de maio. Ainda com a 
palavra, comunicou que representou o 
Instituto nas solenidades do transcurso do 
sexagésimo aniversário de fundação da 
Associação Paulista de Imprensa, 
juntamente com o septuagésimo terceiro 
aniversário de fundação do Club Homs. 
Foram pelo digno preopinante 
rememoradas carinhosamente as saudosas 
personalidades de Honório de Sylos e 
Paulo Zingg. A presente ata registra tais 
acontecimentos. O sr. Geraldo Mageila de 
Freitas ofertou à Biblioteca "Affonso 
d'Escragnolle Taunay" do Instituto um 
raro exemplar do "Anuário Cat6lico", 
relativo ao ano de 1960. Com apalavra, o 
consócio e segundo secretário Jose da 
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Veiga Oliveira, discorreu de improviso 
sobre o tema "Mario de Andrade 
musicólogo", ao transcurso do primeiro 
centenário de nascimento do notável 
polígrafo brasileiro. Principiou sua 
dissertação recordando que Mario de 
Andrade, concluiu o Curso de 
Virtuosidade do Conservatório Dramático 
e Musical de São Paulo, no qual 
diplomou-se; instituição na qual, 
posteriormente, veio a tornar-se professor 
de História da Música, provando uma 
extraordinária capacidade didática. Seu 
profundo envolvimento perante o folclore 
nacional deu a várias monografias e 
trabalhos especializados. Em 1935, 
convidado pelo então Prefeito Fábio da 
Silva Prado, num ambiente favorável, 
lançou-se de corpo e. alma, em regime de 
dedicação integral, a dotar a cidade deum 
Departamento de Cultura, até então 
inexistente. Criou o Quarteto de Haydn, 
que, pela primeira vez executou em São 
Paulo o ciclo integral dos Quartetos de 
Beethoven. Criou também o Trio São 
Paulo -piano, violino, violoncelo, ambos 
se apresentando inumeráveis vezes no 
Teatro Municipal. Instituiu duas 
formações vocais: o Coral Paulistano, de 
alto estilo técnico e artístico, e o Coral 
Popular, no qual qualquer pessoa, mesmo 
iletrada em música, poderia inscrever-se. 
Dinamizou a futura Orquestra Sinfônica 
Municipal. Criou a Discoteca Pública 
Municipal, juntamente com a musicoteca 
ou coleção de partituras impressas, em 
quantidades considerivel, para consulta 
pública e gratuita. Criou a Missão de 
Pesquisas Folclóricas, que a Prefeitura do 
Município de São Paulo enviou ao 
Nordeste, para coleta e transcrição de 
autênticas manifestações populares, 
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gravadas com os precários recursos fono- 
mecânicos da época. Por seu lado, o 
patrimônio artístico brasileiro náo Ibe foi 
indiferente, como provam os trabalhos e 
atuaçáo desenvolvidos perante o 
Departamento respectivo da órbita federal. 
sediado no Rio de Janeiro. Outra dimensão 
da fantástica e prodigiosa atividade de 
Mario de Andrade, é a crítica musical, 
largamente exercida na "Revista do 
Brasil", no "Diário Nacional", no "O 
Estado de São Paulo"; nos periódicos 
rodapés da "Folha de São Paulo"' às terças 
feiras. Como pianista, musicólogo 
profundamenteenfronhado nos meandros 
da organologia, da história da arte, Mario 
de Andrade optou a disciplina o 
indispensável rigor opinativo, severo, 
preciso, científico. Sem jamais ter viajado 
à Europa, por sua crônica carência de 
recursos materiais, era náo obstante, 
sumamente versado na vida musical 
européia e norte-americana. defendeu com 
denodo a música e os intérpretes 
brasileiros. Numerosos textos críticos 
foram felizmente preservados do 
esquecimento, ao qual, via de regra, são 
votados os comentários de jornais e 
revistas. Foi também criticado, 
perseguido, incompreendido. A saída de 
Silva Prado, sucedido por Prestes Maia, 
após 10 de novembro de 1937, foi o 
princípio do fim deMario de Andrade. Seu 
estágio no Rio de Janeiro carreou-lhe 
fmstações, dissabores sem conta. Sua 
cidade era São Paulo, da qual jamais se 
separou. Sentia-se sozinho, longe da 
familia, solteirão incorrigível. Deu para 
beber imoderadamente. Quando afinal 
retornou a Piratininga, era um homem 
liquidado. Fulminou-o um infarto do 
miocárdio aos 50 anos, justamente quando 

sua capacidade intelectual tornara-se 
cimeira. Após a conclusão da palestra, o 
sr. presidente em exercício convidou os 
presentes à testemunhar a solenidade de 
recepção como titular da Academia 
Paulista de História do consócio Douglas 
Michalany. no próximo dia 7 do fluente, 
no Auditório da Associação Paulista de 
Medicina, quando será saudado pelo 
confrade Célio Debes. Nada havendo a 
tratar, o sr. presidente deu por encerrados 
os trabalhos, dos quais José da Veiga 
Oliveira. segundo secretário, lavrou a 
presente ata que, após lida, discutida e 
aprovada, vai assinada pelo presidente, 
primeiro e segundo secretários. Hernâni 
Donato, Roberto Machado Carvalho, José 
da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
19 de maio de 1993 

As dezessetehoras do dia dezenove 
demaio de mil novecentos enoventa e três 
realizou o Instituto Histórico eGeográfico 
de São Paulo, em sua sede h rua Benjamin 
Constant, 158, 1" andar, uma sessão 
administrativa sob a presidência do 
acadêmico Hernâni Donato, presidente do 
sodalicio. Tomaram assento a mesa que 
dirigiu os trabalhos, além de elementos da 
Diretoria, o acadêmico Lycurgo de Castro 
Santos Filho, presidente honorário e o 
consócio correspondente nacional Walter 
Fernando Piazza. Verificou-se a presença 
dos seguintes consócios: Hernâni Donato, 
Roberto Machado Carvalho, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Walter Fernando 
Piazza, Celso Maria deMello Pupo, Célio 
Dehes, Ricardo Román Blanco, Luiz 
Wanderley Torres, Jose Gonçalves 
Salvador, J. Pereira, Adhito Augusto de 
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Moraes Calado, Délio Freire dos Santos, 
Douglas Mickalany e José da Veiga 
Oliveira. Inaugurado os trabalhos, o 
segundo secretário procedeu à leitura da 
ata de sessão anterior, que foi 
imediatamente aprovada sem debate. O 
primeiro secretário procedeu à leitura das 
Efemérides Brasileiras' Paulista e do 
próprio Instituto, concernente ao período 
entre dezenove de maio e primeiro de 
junho. Daleitura do expediente, procedida 
pelo primeiro secretário constaram o 
recebimento de ofícios e convites. Foi 
relembrada a passagem de cento e 
cinquenta anos da Revolução Liberal de 
mil oitocentos e quarenta e dois, que 
mobilizou, entre outras, a cidade de 
Sorocaba, mencionando-se, como 
importante acontecimento bibliográfico, a 
reedição da obra clássica do historiador 
Aluísio de Almeida, que versa o 
acontecimento político. Do expediente 
constou ainda um convite da Associação 
Paulista dos Críticos de Arte (APCA) para 
a sessáo solene de entrega de prêmios dos 
"Melhores do Ano" de 1992, dos virios 
segmentos de que se compõe a entidade, 
no recinto do Memorial da ArnéricaLatina. 
Entre obras doadas destaca-se o volume 
90 do Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia, a obra publicada pelo consócio 
Walter Fernando Piazza concernente a 
"Epopéia Açorico-Madeirense (1748- 
1756)". Anotou-se também o transcurso 
do sexagésimo aniversário de fundação da 
Associação Paulista de Imprensa (API). 
Realizou-se uma referência especial ao 
Instituto de Estudos do Vale do Tietê, sua 
importância para os aproximados cem 
municípios que circundam aregião. Foram 
capitulados os diversos departamentos de 
que a instituição se compõe, discriminadas 
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as respectivas finalidades e funções 
específicas. O sr. presidente referiu-se à 
composição do Te Deum, a cargo de 
Amara1 Vieira. Entrou em pormenores, 
explicando que, caso não apareça soluçóes 
de incentivo econômico até30 de julho, o 
compromisso será desfeito, por acordo 
entre as partes, ficando liberado o 
compositor. Foi por igual relatada a 
reforma das janelas. Outrossim, a 
Biblioteca trabalha a pleno vapor no 
fichamento das obras do acervo. Tratou- 
se igualmente da publicação do jornal que 
relembra o Instituto em seu 
relacionamento com as entidades 
congêneres, publicação vivenciada pelo 
consócio J. Pereira. O consócio Odilon 
Nogueira de Matos, por motivos 
supervenientes, não pode estar presente. 
Deveria falar sobre o Viscondede Taunay. 
O primeiro secretálio Roberto Machado 
Carvalho, no uso da palavra, discorreu 
amplamente sobre os difíceis primórdios 
de Piratininga e a expansáo urbana, 
mencionando, a propósito dos 
bandeirantes, a célebre 'ase do naturalista 
Saint-Hilaire, "Raça de Gigantes", na 
conquista heróica dos mais afastados e 
agrestes rincões. O orador referiu-se ao 
expressivo contingente imigratório 
europeu, culminando na era da riqueza 
interiorana paulista, o papel fundamental 
do imigrante, sua importância na 
metrópole do Café. Referiu-se às 
construções residenciais, os bairros que 
medraram sob incoercível força, 
ornamentados por suntuosas residências, 
vasaladas nos melhores estilos europeus 
coevos. De quarentamil habitantes emmil 
oitocentes e noventa a ascensão 
populacional cresceu vertiginosamente. 
Logicamente não passaria em branco a 
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relevânciadacolôniaitaliananoprogresso lida, discutida e aprovada, vai assinada 
de São Paulo, como também os alemães, pelo presidente, primeiro e segundo 
os israelitas, os nipônicos, os libaneses. secretários. Hernâni Donato, Roberto 
Tudo isso é pura história, devendo ser Machado Carvalho, Josédaveiga Oliveira. 
recapitulado, mercê da imparcialidade 
abrangente que deve presidir o estudo da Ata da sessão do dia 
evolução da cidade e do Estado de São 26 de maio de 1993 
Paulo. Ap6s o sr. presidente elogiar a 
prévia dissertação, outorgou a palavra ao Às dezessete horas do dia vinte e 
sr. Walter Fernando Piazza, presidente do de maio de mil novecentos e noventa 
Instituto Histórico e Geográfico de Santa e e&, no salão nobre do Instituto Histórico 
Catarina, órgão cultural vinculado ao de ,~eog~áf i co  deSãoPaulo, AmaBenjamin 
São Paulo sob mais deummotivo.Foram constant, 158, l0andar, sob apresidência 
enaltecidos os mútuos serviços, a franca do acadêmico Hemâni Donato, realizou- 
hospitalidade propiciada pelo nosso ,, uma sessão cultural, promovida pelo 
sodalício.Comapalavra,oconsócioC~lio mesmo sodalício, verificando-se o 
Debes critica um texto da publicação comparecimento dos seguintes consócios: 
"D.O.Leitura"6rgãodaImprensaOficia~ Hernâni Donato, Roberto Machado 
do Estado, a propósito de um suposto Carvalho, JosédaVeigaOliveira,Alberto 
uiunvirato civil, militar, eclesiástico, que dos Santos Franco, Délio Freire dos 
teria medrado em São Paulo ao tempo do Santos, Gualter Godinho, Lycurgo de 
império. Referiu-se ao centenário do CasuoSantosFilho, CeisoMxiadeMello 
Instituto Histórico e o selo comemorativo. pupo, ~d~ ~ ú ~ i ~  de SouzaRangel Ricci, 
Osr. ~residentelemhroua~róximasessão Odilon Nogueira de Matos, Antonio 
de quarta feira, quando falará o consócio Joaquim Alves Motta Sobrinho, Luiz 
Délio Freire dos Santos, sobre o centenário wanderley T ~ ~ ~ ~ ~ ,  Renato Báez, Adérito 
de nascimenlo do Barão de Jaceguay. Foi Augusto de Moraes Calado, Paul Donovan 
examinado o problema da vigilância da ~ i ~ ~ ,  Franzolin Trevisan, Célio 
Biblioteca, tendo em vista C O ~ U ~ ~ C ~ Ç ~ O  Debes, Tsunezo Sato, Duilio Crispim 
feita pelo consócio Reginaldo Moreira de ~ ~ i ~ ~ ,  joão ~ ~ b ~ l l ~  de ~ ~ ~ i a r  Vallim, 
Miranda, que mencionou o Isaac Grinberg, Reginaldo Moreira de 
desaparecimento de obras do acervo. Esse Miranda. Como convidados: Luiz Santos 
tema deu motivo a intervenção de Cflio Dõring, ~ugus to  Francisco Mota Ferraz 
Debes, Roherto Machado de Carvalho e de Armda, Antonio Calos Venâncio, Ney 
José da Veiga Oliveira. Foi explicado que de ~~~~j~ Sucupira, Samuel pfromm 
a carência de obras deve-se a falta de ~ e t o ,  ~ r t h u r  Nogueira Campos, Maria 
remessa própria. O desaparecimento de Thereza Pero Ferra2 de Amda, Marcelo 
livrosconstituideletériapráticauniversal, ~~i~~ ~~~~~l ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ,  Olivia 
não obstante, condenável, injustificável. ~ ~ b ~ ~ ~ ~ h ~ ,  ~ ~ ~ ~ i c  Lévai, Laércio 
Agradecendo a presença de todos, o Sr. Gonçalves, Geraldo Magella de Freitas, 
presidentedeup~e~icerradosostabalhos, valrnir ~ ~ ~ i t ~ ~  de Souza, Osmar F. dos 
dos quais Joséda VeigaOliveira, segundo santos Junior, Sérgio Lúcio Torres 
secretário, lavrou apresente ata que, após Figueiredo, Heitor ~ o s é  Cravo Guimaráes, 
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Jorge Luiz Ferreira Wanderley, Otacilio 
Marineli e Rafael Lopes de Matos. 
Tomaram assento à mesa as seguintes 
pessoas: Vice-Almirante Luiz Santos 
Dõring, Presidente da Comissáo Naval em 
São Paulo, Augusto Francisco Ferraz de 
Amda,  descendente do homenageado, 
acadêmico Hernâni Donato, Presidente do 
sodalício, Roherto Machado Carvalho e 
José da Veiga Oliveira, primeiro e segundo 
secretários respectivamente. Na abertura 
dos trabalhos o sr. presidente houve por 
bem dispensar os habituais expedientes 
burocriticos da leitura das Efemérides e 
das atas de sessões anteriores, outorgando 
imediatamente apalawa ao consócio Délio 
Freire dos Santos, a fim de proferir sua 
anunciada conferência sobre a 
personalidade e o relevante papel histórico 
do Ministro Arthur Silveira da Mota, 
Barão de Jaceguay. Assomado i tribuna, 
aquele historiador qualificou o 
homenageado de homem pluriforme, 
tantas foram as funções, cargos, prehendas, 
trabalhos de variegadas natureza que soube 
desempenhar emsuadilatada vida pública, 
em especial seu currículo no Ministério 
daMarinha, na Guerra do Paraguai. Mota 
foi um intransigente liberal em suas idéias 
políticas, distinguindo-se pela franqueza 
com que expunha e defendia seu 
pensamento. Aludiu à Passagem de 
Humaitá, avitóriado Brasil na feroz pugna 
sulina. Jaceguay, como pontuou o 
conferencista, foi igualmente uma 
personalidade de ampla visão política. O 
Império encarregou-o de viajar aos 
Estados Unidos, ao extremo Oriente para 
a celebração de tratados de comércio. Foi 
Grão-Mestre da Maçonaria no Brasil. 
Encontrou vagares para cuidar da 
agricultura, tendo adquirido grande área de 
terras na Província do Rio de Janeiro. 
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Retornou ao serviço ativo na Marinha, 
encarregando-sede cuidar da Biblioteca e 
do Arquivo da Armada. Como se todaessa 
impressionante cópia de trabalho lhe não 
bastasse, ainda encontrou tempo para o 
cultivo das letras e da história, ao 
compendiar a legislação maritimae o livro 
de memórias, intitnlado "Reminiscências 
da Guerra do Paraguay". Envolveu-se 
igualmente em afazeres políticos. 
Ostentava imensa erndição. Distinguiu-se 
na carreira literária, conforme atestam os 
maiores especialistas brasileiros da 
história da literatua. O historiador 
manifestou sua satisfação pela faculdade 
que lhe foi outorgada de poder discorrer 
sobre tão insígne figura histórica, em 
presença de conspícuos representantes da 
Marinha brasileira. Suaperoração revestiu- 
se deeloquência e foi coroada por vibrante 
salva de palmas. O sr. presidente expressou 
seus agradecimentos e lamentou o 
diminuto público. O representante do 
Ministro da Marinha fez uso da palavra, 
agradecendo ao Instituto o convitequelhe 
endereçou. A seguir, encerrou a sessão, da 
qual José da Veiga Oliveira, segundo 
secretário, lavrou a presente ata que, após 
lida, discutida e aprovada, será assinada 
pelo presidente, primeiro e segundo 
secretários. Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho. JosédaVeigaOliveira. 

Ata da sessão do dia 
02 de junho de 1993 

As dezessete horas do dia dois de 
junho de mil novecentos e noventa e três, 
em sua sede i NaBenjamin Constant, 158, 
1" andar, sob a presidência do acadêmico 
Hernâni Donato, realizou o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo uma 
sessão cultural, contando com a presença 



REVISTA DO INSTITUTO HIST~RICO E ~t 

dos seguintes consócios: Hernâni Donato, 
Roberto Machado Carvalho, Henrique L. 
Alves, Paul Donovan Kigar, .I. Pereira, 
Adérito Augusto de Moraes Calado, Jose 
da Veiga Oliveira e os convidados Olivia 
Imhassahy, André Kisil, Maria Aparecida 
Caruzzo, Elisa Maria Trigo de Loureiro e 
Alípio Rocha Marcelino. Abertos os 
trabalhos, o segundo secretário José da 
Veiga Oliveira procedeu à leitura de duas 
atas de sessões anteriores, que foram 
aprovadas sem discussão. O primeiro 
secretário Roherto Machado Carvalho 
declinou, como de praxe, as Efemérides 
Brasileiras, Paulista e do próprio Instituto, 
no lapso de tempo compreendido entre 02 
e 15 de junho. O consócio Henrique L. 
Alves saudou o conferencista Andre Kisil 
em nome do Instituto. Em contraste com 
a importância do tema, registrou-se um 
diminuto comparecimento de pessoas. O 
conferencista André Kisil, no uso da 
palavra, revestiu seu trabalho de uma 
dimensão francamentepoktica efilosófica, 
ao mencionar lições aristotélicas e dos 
antigos gregos. Traçou sobre o Padre José 
de Ancbieta, Apóstolo do Brasil, suas 
largas coordenadas biográficas, 
salientando-lhe os intensos estudos da 
língua e literatura latina, os trabalhos de 
catequese, pacificando os ânimos mais 
exaltados e truculentos, em meio a 
titânicos conflitos entre índios tamoios, 
franceses e portugueses. Aludiu com 
eloquência à vida heróica dos missionários 
cristãos, àredação, por Anchieta, do vasto 
poemaemlíngua latina, em homenagem à 
Virgem Maria. O orador recebeu fartos 
aplausos. Sua vibrante eloquência foi 
registrada pelo sr. presidente, ao salientar 
que, sendo 09 de junho o Dia Nacional de 
Anchieta, a sessáo cultural constituia a 
data própria, especificando importante 

evento histórico. A seguir, encerrou-se a 
sessão, da qual José da Veiga Oliveira, 
segundo secretário, lavrou a presente ata 
que, após lida, discutida e aprovada, vai 
assinada pelo presidente, primeiro e 
segundo secretários. Hernâni Donato, 
Roberto Machado Carvalho, José da Veiga 
Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
16 de junho de 1993 

Às dezessete horas do dia dezesseis 
de junho de mil novecentos e noventa e 
três, no salão do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, realizou-seuma 
sessáo administrativa, sob apresidênciado 
acadêmico Hernâni Donato, presidente do 
sodalício. Estiveram presentes os 
seguintes consócios: Hernâni Donato, 
Roberto Machado Carvalho, José Benedito 
Silveira Peixoto, Israel Dias Novaes, J. 
Pereira, Antonio Roherto de Paula Leite, 
Reginaldo Moreira de Miranda, Silvio 
Marone, José Gonçalves Salvador, Ricardo 
Román Blanco, José da Veiga Oliveira. 
Délio Freire dos Santos, Paul Donovan 
Kigar e Douglas Michalany. Foram lidas e 
aprovadas as atas de duas sessões 
anteriores. O primeiro secretário, Roberto 
Machado Carvalho, procedeu à leitura das 
Efemérides Brasileiras, Paulista e do 
próprio Instituto Histórico, com a tônica 
centrada nos eventos políticos então 
ocorrentes, no lapso de tempo 
compreendido entre 15 de junho e 06 de 
julho. O sr. presidente teceu elogios à 
pertinência, minúcia da compendiação 
efetuada. A seguir, passou-se ao relato do 
expediente da secretaria. Proferiram-se 
relatos acerca do tenentismo e aRevolução 
de 1924. Obras bibliográficas de 
importância vieram enriquecer o acervo da 
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Biblioteca "Affonso d'Escragnolle 
Taunay" do Instituto Histórico' 
inclusivamente a edição fac-similada da 
clássica monografia de Luiz Castanho de 
Almeida, relativa 2 Revolução Liberal de 
1842, redigida sob o pseudônimo de 
Aluisio de Almeida, 1944. Foi ressaltado 
o êxito do esforço do presidente do 
Instituto Histórico, Geográfico e 
Genealógico de Sorocaba em pró1 da 
reedição da obra em epígrafe. O Instituto 
recebeu também um trabalho do consócio 
Wanderley dos Santos, diretor do Arquivo 
da cidade de Franca. Outro trabalho 
provém deMato Grosso, da lavra de Paulo 
Pittaluga. O Instituto recebeu convite da 
Academia Cristã de Letras, para a posse 
do acadêmico Adilson Cezar. Com a 
palavra, o sr. presidente teceu 
considerações em torno da penúria de 
publicações bibliográficas no Brasil. 
Assinalou que impõe-se a tarde de 
autógrafos e distribuição, por ocasião, de 
livros de valor histórico, no próprio 
Instituto. Com a palavra, o consócio 
DouglasMichalany efetuou relato técnico 
da posição econômica relativa ao mês de 
maio, registrado superávit de duzentos e 
noventa e nove milhões de cmzeiros. O sr. 
presidenteinforma terrecebido convite da 
Sociedade Veteranos de trinta e dois, para 
que um grupo aproximado de seis pessoas 
compareça ao desfile solene ao ensejo de 
nove de julho no Parque Ibirapuera. O 
Clube Naval oficiou igualmente, para a 
comemoração da Batalha do Riachuelo, 17 
de junho. Por outra parte, o Instituto 
Histórico deGoiás convida o de São Paulo 
para a sessão solene de aniverskio de sua 
hndação. O sr. presidente agradeceu ao 
consócio Celio Debes sua intervenção 
perante o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, pelo atestado firmado por 
quatro Desemhargadores; em pró1 de 
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especial benefício jurídico. O sr.presidente 
assinalou que a Imprensa Oficial doEstado 
recebeu apelo do Instituto Histórico para 
a impressão, a preço de custo, de quatro 
exemplares anuais da Revistado Instituto. 
As condições são boas, scndo o custo 
partilhado entre ambas. importa, emcaráter 
de urgência urgentíssima, a realização da 
história do Instituto nos cem anos de sua 
existência. Haverá que planejar a 
realização desse importante trabalho. O 
primeiro secretário sublinhou a 
concomitância das já programadas 
palestras, conjuradas às conferências, a 
seremproferidas, naturalmente, no próprio 
Instituto. Foram ultimados os 
entendimentos concernentes ao Curso de 
Genealogia e História, devendo proferir 
conferências os senhores Jose Gonçalves 
Salvador, Alejandro Caballero de 
Figueroa, Celso Maria de Mello Pupo, 
Alvaro Santin, Célio Debes, Mario Jorge 
Pires c Lauro Ribeiro Escobar. Foi 
também aventada a presença de 
personalidades representativas de outros 
estados. O sr. Erasmo d'Almeida 
Magalhães aceitou o alvitre para 
reestruturar o setor de Geografia do 
Instituto. O sr. presidente examinou a 
questão de admissão de novos sócios para 
integrar o Instituto. No setor há pouca 
gente. Necessitamos no mínimo de 
cinquenta pessoas que compareçam com 
pontualidade às sessões culturais e 
administrativas. Com a palavra, o consócio 
Israel Dias Novaes, referiu-se 3 reedição 
das Obras Completas de Paulo Sehíbal, a 
cargo daCompanhiaEditoraNacional, que 
em data de hoje ficará pronta. Ao contrário 
do que alguns desavisadospensam, Sehíbal 
éum escritor atual, pleno de espírito, visão 
histórica, competência, autoridade, 
interesse dos leitores. O consócio Douglas 
Michalany discorreu sobre o Estatuto do 
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sodalício. José da Veiga Oliveira e J .  
Pereira manifestaram-se sobre a intrínseca 
valia da "Opera Omnia" dePaulo Setúhal, 
em trezevolumes, de ótima feituragráfica. 
O consócio Israel Dias Novaes aproveitou 
a ensancha para discorrer, em niagnífica 
profusão de pormenores erIi sua egrégia 
fluência expositiva, sobre o papel de Paulo 
Setúbal durante a Revolução de 1932. 
Aludiu ao concurso de monografias, 
instaurado pela Associação dos Cavaleiros 
de São Paulo, com o prêmio de dez mil 
dólares ao vencedor. Nada mais havendo a 
tratar o sr. presidente agradeceu apresença 
de todos e deu por encerrada a sessão, da 
qual José da Veiga Oliveira, segundo 
sccretário, lavrou apresente ata que, após 
lida, discutida e aprovada, vai assinada 
pelo presidente, primeiro e segundo 
secretários. Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho. José da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
07 de julho de 1993 

Às dezessete horas do dia sete de 
julho de mil novecentos e noventa e três, 
em seu salão nobre, a rua Benjamin 
Constant, 158,Io andar, sob a presidência 
do acadêmico Hernâni Donato, realizou o 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, uma sessão cultural, com a presença 
dos seguintes consócios e 
convidados:Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Maria Lúcia de  Souza 
Range1 Ricci, Reginaldo Moreira de 
Miranda, Celso Maria de Mello Pupo, 
Israel Dias Novaes, Isaac Grinberg, 
Antonio Joaquim Alves Motta Sobrinho, 
Tsunezo Sato, Pe. Hélio Abranches Viotti, 
José Geraldo Evangelista, Renato Báez, 
Walter Pinheiro Guerra, Jose Gonçalves 
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Salvador, Délio Freire dos Santos, Amélia 
Franzolin Trevisan, Odilon Nogueira de 
Matos, José da Veiga Oliveira, Geraldo 
Tomanik, Olivia Imbassahy, MarceloMeira 
Amara1 Bogaciovas, Maria Aparecida de 
Barros Castro, Laércio Gonçalves, 
Geraldo Magella de  Freitas, Arthur 
Nogueira Campos e Emeric Lévai. 
Ahrindo os trabalhos, o sr. presidente 
determinou a inversão da Ordem do Dia, 
para mais claro ordenamento da sequência 
cultural. O primeiro secretário, Roherto 
Machado Carvalho, procedeu à leitura das 
Efemérides Brasileiras, Paulista e do 
próprio Instituto Histórico; efetuando 
alongada e erudita digressão histórica, 
fartamente balisadas d e  elementos 
explicativos em torno da Efeméride 
celebratória da data de 09 de julho, o 
glorioso marco bélico que demarcou, para 
todo o sempre, a "Guerra Cívica" ou 
Revolução Constitucionalista de 1932. A 
seguir, o consócio e segundo secrethio 
José da Veiga Oliveira, manifestou-se nos 
seguintes termos "O Papa Bonifácio Vii, 
que viveu de 1235 a 1303, em sua quinta 
Decreta1 Capítulo 12, versfculo 43; emitiu 
sua mais célebre e citada frase: Qui tacet, 
consetire videtur", literalmente: "Quem 
cala, parece consentir", diversa da citação 
usual: "Quem cala, consente". Pois bem: 
na sessão do CEHIS de nove do mês 
passado um dos consócios, loxodromico 
permanente, expressou-se em termos 
veementes e dogmáticos a propósito do 
monumento às Bandeiras, adjacente ao 
Parque do Ihirapuera; argumentou que esse 
monumento vulnera, fere a verdade 
histórica, porquanto nele aparecem cavalos 
e negros, quando lhe parece controverso 
que não havia africanos nem ginetes a 
Qocados bandeirantes. Por essa envectiva 
percebe-se que o propinante jamais se  
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apercebeu da dimensão e significado da 
arte. Arte, seja ela de que espécie for, é 
criação de um artista: e o artista guia-se 
pelo poder criativo de sua imaginação, 
sendo que o elemento histórico só 
configura um mero suporte referencial. 
Victor Brecheret, autor do grandioso 
monumento, era, antes de mais nada, um 
artista soberbo. Quem contempla o 
monumento, e seja dotado de um mínimo 
de sensibilidade e vivênciado Belo, deixa- 
se ficar impressionado pela tremenda força 
criativa que emana de sua arte. É um 
monumento que "anda", "marcha" em 
compasso decisivo, heróico, portentoso. É 
um símbolo em granito, do significado de 
que se revestiu a bandeira paulista. É isto 
que verdadeiramente interessa. Assim 
agiram, de um modo geral, todos os 
artistas autênticos, valendo mencionar, a 
título de exemplo, o grande poeta e 
dramaturgo germânico Friederich Vou 
Schiller, o qual, em 1787, em plena "Stnrm 
und Drang" ("Tempestade e Impulso pré- 
romântica"), publicou o seu drama "Dom 
Carlos", no qual o herói espanhol, filho 
do todo-poderoso rei Filipe 11, éregistrado 
qual um idealista, ao lado de seu fraterno 
amigo, o Marquês de Posa, ambos 
intensamente revoltadoscom as tremendas 
atrocidades do exército espanhol nos 
Países-Baixos. Trata-se de outra liberdade 
literária, que poetas e dramaturgos 
perpetraram. Como assinalou Charles 
Osborne, o verdadeiro Carlos não passava 
de um execrável personagem; fanático, 
epiléptico, aleijado, porquanto fraturara a 
coluna cervical ao cair deuma escada; um 
louco-demente, vicioso, sádico, 
absolutamente diverso do personagem 
romântico, liberal, idealista, sonhado por 
Schiller e o genial Giuzeppe Verdi, em sua 
incomparivel obra-prima, porventura a 
maior que jamais produziu. Lembremos 
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que, já anteriormente, nos séculos XVI e 
XVII, William Shakespeare, máximo 
dramaturgo do renascimento, imprimiu a 
mais dilatada liberdade, as vezes sem 
conta, à verdade histórica ... Simplesmente 
porqueera, um artista criativo ao mais alto 
grau! Outra inaceitável manifestação 
concerne ao Museu Paulista da colina do 
Ipiranga, que aos olhos do preopinante, 
pareceum monumentoromano, esquecido 
de que o Museu ergueu-se no final do 
século passado quando a cidade de São 
Paulo, a exemplo de outras capitais 
brasileiras, tomava por base estética dos 
edifícios os estilos italiano e francês; e 
nessa linha criativa encontra-se o Museu 
Paulista, sendo absolutamenteinaceitável 
qualquer reproche que se lhe faça. Parece 
controverso que nem sempre a verdade 
artística se digna de coincidir com a 
verdade histórica. Giuzeppe Verdi, com 
luminosa clarividência tinha carradas de 
razão ao dizer que era necessário "invetare 
il vero", ou seja, "inventar o verdadeiro". 
Com apalavra novamente, o sr. presidente 
declarou que o Instituto, com a sessão de 
hoje, dáinício ao gesto delançamentos de 
livros de relevante dimensão e significação 
histórica, porquanto é fortíssimo 
imperativo cultural que personalidade que 
se embebem nos árduos trabalhos de 
investigação e pesquisa dos fatos 
históricos do nosso país, arrostando por 
vezes sacrifícios ingentes no decurso de 
alongados esforços, no sacrifício 
econômico de seus próprios recursos, não 
encontram repercussão e a compensação 
merecida. Por via de consequência, ficam 
instituídas no Instituto Histórico as tardes 
de autógrafos, pelos escritores de mérito 
que o solicitarem, aprincipiar pelo escritor 
Geraldo Tomanik, com sua obra "Jundiaí, 
Cronologia Histórica". É o princípio de 
uma das mais sólidas, efetivas promoções 
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bibliográficas e culturais da Casa. Às 
dezessete horas e trinta minutos, o sr. 
presidente outorgou apalavra ao eminente 
historiador e professor Odilon Nogueira 
de Matos, paraum substancial retrospecto 
acerca da vida e da obra de Alfredo 
d3Escragnole Taunay, o Visconde de 
Taunay, que viveu de 1843 a 1899; 
escritor, militar, político, esteta, 
descendente de respeitável família de 
artistas e homens de letras, família que 
ilustrou sobremodo a cultura brasileira. 
Tduriay participou dos trágicos e belicos 
acontecimentos da nefasta Guerra do 
Paraguai, que celebrizou na bela obra- 
prima da literatura histórica brasileira, a 
"Retirada da Laguna", primitivamente 
editada em língua francesa. Celebrizou-se, 
outrossim, por seu maravilhoso e lírico 
romance "Inocência", dos mais cativados 
da literatura brasileira, que até hoje lê-se 
com encanto. Mas o conferencista foi além 
na sua erudita e magnífica digressão, 
poquanto Taunay deixou-nosuma obrade 
relevante importância, hoje infeliz e 
completamente obliterada, esquecida, o 
que não é de espantar, considerado o 
desprezo ostensivo do Brasil por seus 
autênticos valores intelectuais. Taunay foi 
também um artista. Muitas de suas peças 
para solo de piano foram editadas em 
Londres. Empreendeu forte campanha no 
Parlamento em prol da reabilitação e 
publicação do que restou da vasta obra 
sacra do padre-mestre carioca Joze (sic) 
MauricioNunes Garcia, que viveu no Rio 
de Janeiro de 1767 a 1830. Referiu-se, 
outrossim, ao libreto da ópera "Lo 
Schiavo" de Carlos Gomes, preparado por 
Taunay, e quelhe causou fortes dissabores, 
por força de alterações textuais 
inaceitiveis. Assinalou que Taunay não 
ultrapassou a categoria de Major do 

Exército. Todavia, sobremodo intensa foi 
sua carreira política tendo governado a 
Província de Santa Catarina, ministrando- 
Ihes serviços públicos progressistas e 
avançados para a época, não merecendo, 
porém, o respaldo do Império na questão 
da imigração. Em contrapartida, teve 
adversários. Para Carlos Gomes obteve 
pensáopara que o então promissor músico 
se aperfeiçoasse na Europa. Foi membro 
e presença assídua no Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro. Teve póstumas 
publicações de suas memórias; e o 
romance "Mocidade de Trajano", obra 
esquecida, foi reabilitada poucos anos 
atrás, mercê da erudita e pertinente 
digressão crítica do intelectual professor 
Antonio Cândido. Às dezoito horas e 
quinze minutos, o orador Odilon Nogueira 
deMatos deu por terminada suamagistral 
conferência, coroada de fartos aplausos. O 
sr. presdiente, após elogiar o orador, deu 
por encerrada a sessão cultural, da qual 
José da Veiga Oliveira, segundo secretário, 
lavrou a presente ata que, após lida, 
discutida e aprovada, vai assinada pelo 
presidente, primeiro e segundo secretários. 
Hernâni Donato; Roberto Machado 
Carvalho, José da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
21 de julho de 1993 

Às dezessete horas do dia vinte e 
um de julho de mil novecentos e noventa 
e três, no saiãodosétimo andardolnstituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, àma 
Benjamin Constant, 158, realizou-seuma 
sessão administrativa do sodalício, com a 
presença dos seguintes consócios: J .  
Pereira, Antonio Roberto de Paula Leite, 
Paul Donovan Kigar, Tsunezo Sato, Walter 
Pinheiro Guerra, Ricardo Román Blanco, 
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José Gonçalves Salvador. Israel Dias 
Novaes, Douglas Michalany, Henrique L. 
Alves e José da Veiga Oliveira. Na 
ausência, devidamente justificada, do 
presidente acadêmico Hernâni Donato, 
assumiu a direção dos trabalhos o segundo 
vice-presidente, Jornalista J. Pereira. O 
primeiro secretário, Roberto Machado 
Carvalho, procedeu à leitura das 
Efemérides Brasileira, Paulista e do 
próprio Instituuto. Boa parte das 
observações expendidas versaram a 
fulgurante personalidade do "Pai da 
Aviação", Alberto Santos Dumont, ficando 
registrado em ata o feito excepcional da 
navegaçáo do mais pesado que o ar. O 
consócio Antonio Roberto de Paula Leite 
discorreu, de início, a esse respeito, com 
críticas amaténas jornalísticas estampadas 
na "Folha de São Paulo", acerca dos 
trabalhos e atividades do grande inventor. 
Igualmente veemente foi o 
pronunciamento do consócio Israel Dias 
Novaes. Sublinhou que o jornal denegriu 
a personalidade e a obra do inventor: 
insulto infame à história e à memória do 
grande homem. O consócio discorreu 
pormenorizadamente sobre o assunto, 
sendo queem 1881 o brasileiro inovava a 
navegação aérea, por meio de baloes, sendo 
que os ingleses irmãos Wright inventaram 
eventualmente o aeroplano. Wright 
perfilharam a tecnica da catapulta para o 
impulso inicial na irea. O consócio José 
da Veiga Oliveira mencionou Henrique 
Dumont Villares, aparentado por laços de 
sangue ao inventor; na obra sob o título 
"Quem deu asas ao homem". O consócio 
Ricardo Román Blanco, no uso da palavra, 
declarou ter recebido uma carta de 
Wladimir Araújo, editor do "D. O. 
Leitura", órgão cultural da Imprensa 
Oficial do Estado, a respeito de antiga 
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instituiçZo bélica escravidora, o "Salteo". 
Discorreu com profusão de dados. Suas 
idéias foram imediatamente contraditadas 
e refutadas por Israel Dias Novaes, 
afirmando que Blanco vislumbrou tópicos 
que ninguém descobriu. Ainda com a 
palavra, Israel Dias Novaes referiu-se ao 
Curso de Heráldica e Generalogia, 
promovido pelo Instituto Histórico em 
Convênio com o Instituto Genealógico 
Brasileiro, num total de sete aulas/ 
conferências, seguida de debates, estando 
escritos entre outros o consócio José 
Gonçalves Salvador, que discorrerá sobre 
os cristãos-novos, além de outros 
historiadores, realizando-se os trabalhos 
todas as quartas feiras do salão nobre do 
Instituo Histórico. Aproveitou o ensejo 
para contestar as opiniões de Ricardo 
Román Blanco acerca da ignorância do 
meio cultural brasileiro, mencionando o 
octogenário Ivan Lius, notável emdito; 
escritor de larga nomeada na 
intelectualidade do país, estudioso de 
enciclopédica e poderosa cultura. Nada 
mais havendo a tratar, o sr. presidentedeu 
por encerrados os trabalhos, dos quais José 
da Veiga Oliveira, segundo secretário, 
lavrou a presente ata que, após lida, 
discutida e aprovada, vai assinada pelo 
presidente, primeiro e segundo secretários. 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, José da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
04 de agosto de 1993 

Às dezessetehoras do dia quatro de 
agosto demil novecentos e noventa e três, 
no salão nobre do Instituto Histórico e 
Geogrifico de São Paulo, à rua Benjamin 
Constant, 158, 1" andar, realizou-se uma 
sessão cultural, sob a presidência do 
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acadêmico Hernâni Donato, presidente do 
sodalício, com a presença dos seguintes 
consócios e convidados: Hernâni Donato, 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Odilon 
Nogueira de Matos, Roberto Machado 
Carvalho, Henrique L .  Alves, José 
Gonçalves Salvador, Walter Pinheiro 
Guerra, J. Pereira, Rudolf Roberto Hinner, 
Celso Maria de Mello Pupo, Antonio 
Joaquim Alves Motta Sobrinho, Délio 
Freire dos Santos, Israel DiasNovaes, José 
da Veiga Oliveira, Maria Lúcia de Souza 
Range1 Ricci, Regina Celentano, Hernrnâni 
de Camargo Leite, Vilma Aparecida 
Dejean, Luiz Zunta, Severino dos Santos, 
Maria Lúcia Rodrigues e Maria Lúcia 
Pinheiro. Pelo segundo secretário José da 
Veiga de Oliveira foi lida e devidamente 
aprovada a ata da sessão anterior. A seguir, 
o primeiro secretário, Roherto Machado 
Carvalho, como de preceito estatutário, 
procedeu à leitura das Efemérides 
Brasileiras, Paulista e do Instituto. Foi 
concedida a palavra ao musicólogo e 
segundo secretário José da Veiga Oliveira, 
que proferiu conferência subordinada ao 
tema "A vida atormentada de 
Tchaicóvsky", a propósito do primeiro 
centenário de sua morte. Sublinhou que 
Tchaicóvsky, que viveu de 1840 a 1893, 
tornou-se o mais célebre compositor russo 
da fase pós-romântica, e cuja obra adquiriu 
ressonância universal pela solidez 
impressionante de sua fatura, fruto de 
sérios e concentrados estudos bisicos, 
efetuados no Conservatório de São 
Petersburgo.Não obtendo êxito algum no 
magistério, dedicou-se de corpo e alma à 
composição, cujos os primeiros trabalhos 
chamaram a atenção de Nadejda 
Filaretovina von Meck, riquissima viúva, 
que decidiu financiar a carreira de  
Tchaicóvsky, sob a estrita e severa 

condição dejamais seencontrarem, muito 
menos trocar sequer uma palavra - 
juramento que foi cumprido 2 risca. Foi 
assim que o compositor pode projetar-se 
amplamente no ocidente, apresentando 
suas obras nos mais requintados centros 
culturais da Europa, para tanto viajando 
intensivamenteetrabalhando comardor na 
arte da composição. O conferencista 
declinou os principais eventos que 
halizaram a existência do grande 
compositor, detendo-se nos episódios 
trágicos que aconteceram na misteriosa, 
enigmática morte de Tchaicóvsky, 
episódios esses que ainda estão envoltos 
emdenso mistkrio, porquanto os arquivos 
mssos, fechados à investigação histbrico- 
musicológica, não puderam ser 
conipulsados pela absurda relutância das 
autoridades. Ao término de  sua 
conferência, o orador foi muito aplaudido. 
A seguir, o SI. presidente deu por 
encerrados os trabalhos. José da Veiga 
Oliveira, segundo secretário, lavrou a 
presente ata que, após lida, discutida e 
aprovada, será assinada pelo presidente, 
primeiro e segundo secretários. Hernâni 
Donato, Roberto Machado Carvalho, José 
da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
18 de agosto de 1993 

Às dezesseis horas  e quinze 
minutos do dia dezoito de agosto de mil 
novecentos e noventa e três, no salão do 
sétimo andar do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, realizou-seuma 
sessão administrativa do sodalício, sob a 
presidência do acadêmico Hernâni Donato, 
presidente do mesmo Instituto, com a 
presença dos seguintes consócios: Hemâni 
Donato, Lycurgo de Castro Santos Filho, 



206 REVISTA DO INSTITUT 

J. Pereira, Antonio Roberto de Paula Leite, 
Luiz Wanderley Torres, Celso Maria de 
Mel10 Pupo, Walter Pinheiro Guerra, 
Maria Lúcia de Souza Range1 Ricci, José 
daVeiga Oliveira, Ricardo Román Blanco, 
Jose Gonçalves Salvador, Pe. Helio 
Abranches Viotti, Israel Dias Novaes, 
Célio Debes e Robeno Machado Carvalho. 
Na correspondência entregue ao Instituto 
e lida publicamente pelo sr. presidente, 
avultou o problema jurídico, envolvendo 
o Município de Jaú e aFazenda doEstado, 
em que o Juiz de Direito da Décima Vara 
daFazenda solicita amanifestação técnica 
do Instituto acerca da controvérsia. O 
processo respectivo encontra-se no décimo 
primeiro oficio. O sr. presidentecontactou 
o consócio Célio Debes, para um exame 
do processo e posterior manifestação do 
sodalício. Trata-se do desmemhramento 
daquele município em prol da criação de 
outro. Foi recebido também um ofício do 
sr. Antonio Baraldi, que dedica-se a 
pesquisas arqueológicas nos Andes, na 
Bahia, especialmente o concernente a 
inscrições pré-cabralinas na Pedra do Ingá, 
em especial o exame da veracidade da 
escrita antiga. Foram lidas e aprovadas 
duas atas de sess0es anteriores, pelo 
segundo secretário José da Veiga Oliveira. 
O sr. presidente fez distribuir o importante 
Informe Histórico número 3, prepaado 
pelo consócio L. Pereira, que mereceu 
encômios, na medida em que coloca o 
Instituto Histórico em contato com 
organizações congêneres; fornecendo-lhes 
súmulas dos trabalhos, perquiriçóes, 
debates de alto nível intelectual do 
sodalício. Bastaria esse Informe para 
qualificar o sodalício no panorama 
Institucional da cultura histórica brasileira. 
O êxito da publicação é atestado pela 
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correspondência que a secretaria recebe 
periodicamente. O sr. presidente solicita a 
colaboração dos consócios, especialmente 
para o referido Informe. A seguir, o 
primeiro secretário, Roberto Machado 
Carvalho declinou as Efemérides 
Brasileiras, Paulista, e do Instituto, no 
período compreendido entre 18 e 31 de 
agosto. O sr. presidente discorreu sobre os 
combates travados no decurso da Guerra 
Cívica ou Revolução Constitucionalista 
de 1932. A seguir assumiu a palavra o 
consócio J. Pcreira. Em suhstanciosa e 
alongada dissertação discorreu sobre os 
graves acontecimentos vinculados à 
renúncia do presidente Jânio da Silva 
Quadros, de quem foi auxiliar direto, na 
cúpula da administração federal. O 
magnífico e drmático painel histórico foi 
acompanhado ao nível de atenção máxima 
por todos ospreseutes, como não poderia 
deixar de ser. Com a palavra, o consócio 
Israel Dias Novaes acrescentou 
ponderações outras, e salientou que o 
exposto pelo colega mereceria as honras 
de uma estampa, ao que retrucou o 
preopinante, para esclarecer que o próprio 
ex-presidente, solicitara segredo absoluto, 
diretamente a todos os seus auxiliares mais 
chegados, sob confissao de juramento 
formal, sendo essa modalidade será 
mantida, por estrito dever de consciência. 
A seguir, o sr. presidente, agradecendo a 
presença dos circunstantes, deu por 
encerrada a sessão. Josi: da Veiga Oliveira, 
segundo secretário, lavrou a presente ata 
que, após lida, discutida e aprovada, vai 
assinada pelo presidente, primeiro e 
segundo secretários. Hernáni Donato, 
Roberto Machado Carvalho, JosédaVeiga 
Oliveira. 
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Ata da sessão do dia 
1" de setembro de 1993 

Às dezessete horas do dia primeiro 
de setembro de mil novecentos e noventa 
e três, no salão do sétimo andar do Instituto 
Histórico e Geográfico de Sáo Paulo, 
realizou-se uma sessáo do sodalício sob a 
presidência do acadêmico Hernâni Donato, 
presidente do mesmo Instituto, com a 
presençados seguintes consócios: Hernáni 
Donato, Lycurgo de Castro Santos Filho, 
J. Pereira, Antonio Roberto de PaulaLeite, 
Luiz Wanderley Torres, Celso Maria de 
Mello Pupo, Walter Pinheiro Guerra, 
Maria Lúcia de Souza Range1 Ricci, José 
da Veiga Oliveira, Ricardo Román Blanco, 
José Gonçalves Salvador, Israel Dias 
Novaes, Pe. Hélio Ahranches Viotti, Célio 
Debes, Roberto Machado Carvalho, 
Adérito Augusto de Moraes Calado, 
HenriqueL. Aves, Délio Freiredos Santos 
e José Benedicto Silveira Peixoto. Não 
houve exposiçáo de  ata. O primeiro 
secretário, Roberto Machado Carvalho, 
procedeu à leitura das Efemérides 
Brasileiras, Paulista e do Instituto, como 
de praxe. Com a palavra, o sr. presidente 
informou que a cidade de T~etê reverenciou 
amemória de Cornélio Pires, ao ensejo do 
transcurso de mais um aniversário de sua 
morte, ao promover a trigésima quarta 
Semana "Cornélio Pires", cujo o 
inconteste prestígio cercou a efeméride de 
intensa consideração e óbvio respeito. O 
primeiro secretário Roberto Machado 
Carvalho e o presidente Hernâni Donato 
discursaram por três vezes consecutivas. 
A seguir, o sr. presidente referiu-se ao 
ofício emanado de Viena, a propósito da 
instalação de uma sala especial no Palácio 
de Schõnbmnn, com o nomeda Imperatriz 
Leopoldina, consorte do Imperador D. 

Pedro I. O consócio Ricardo Román 
Blanco voltou arepisar os seus ataques ao 
Museu Paulista do Ipiranga, o qual, 
segundo ele, é um ediffcio do mais puro 
estilo romano. O sr. presidente deu a 
palavra ao primeiro orador, Israel Dias 
Novaes, que externou reflexões sobre os 
acontecimentos políticos e sociais que 
cercaram o 7 de setembro de 1822, que 
lhe parece uma data de amplitude 
controversa epolêmica, com os Andradas 
exilados em França. Aludiu ao livro de 
Paulo Setúbal "As maluquices do 
Imperador". Salientou a extraordinária 
importância histórica de  Pedro I, em 
confluência ao rancor da América 
Espanhola contra o Brasil. Extendeu-se em 
considerações sobre o separatismo de São 
Paulo dos outros estados brasileiros, e a 
intringa sórdida, vil, mesquinha que o 
ditador Getúlio Vargas mandou divulgar, 
e que não apresenta respaldo histórico 
probante e sólido. Aludiu ao movimento 
conhecido com "República dos Pampas", 
e ao papel desempenhado pela maçonaria 
brasileira nos episódios que culminaram 
na IndependEncia. A seguir; nada iiiais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão 
cultural, da qual José da Veiga Oliveira, 
priiiieiro secretário, lavrou a ata que, após 
lida, discutida e aprovada, vai assinada 
pelo presidente, primeiro e segundo 
secretários. Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho, José daVeiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
15 de setembro de 1993 

Às dezessete hora  do diaquinze de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
três, no salão do setimo andar do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, i rna  
Benjamin Constant, 158, presidida pelo 
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academico Hernâni Donato, realizou-se 
uma sessão administrativa do mesmo 
sodalicio, com a presença dos seguintes 
consócios: Hernâni Donato, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, J. Pereira, Lauro 
Ribeiro Escobar, Celso Maria de Mello 
Pupo, Reginaldo Moreira de Miranda, 
Rudolf Robert Hinner, Adérito Augusto de 
Moraes Calado, Délio Freire dos Santos, 
José da Veiga Oliveira, Odilon Nogueira 
de Matos, Maria Lúcia de Souza Range1 
Ricci e Douglas Michalany. Lida e 
aprovada uma ata de sessão anterior. O 
primeiro secretário, Roberto Machado 
Carvalho, procedeu à leitura das 
Efemérides Brasileiras, Paulista e do 
próprio Instituto, como determina a praxe 
regulamentar. O primeiro orador 
acadêmico Israel Dias Novaes, referiu-se 
ao epílogo dos trabalhos concernentes ao 
Curso de  Genealogia e Heráldica, 
promovida simultaneamente pelo Instituto 
Histórico e o Instituto Genealógico 
Brasileiro, com destaque ao êxito 
inconteste de que serevestiu aimportante 
promoção cultural, sendo que o 
especialistaLauro Ribeiro Escobar estava 
destacado para proferir, no mesmo dia, no 
salão nobre do sodalício, a conferência 
devidamente divulgada. Outrossim, Israel 
Dias Novaes referiu-se, em termos 
elogiosos aos apontamentos críticos do 
consócio José da Veiga Oliveira sobre 
'Maio  de Andrade musicólogo", primeira 
parte, juntamente com a memória do 
primeiro secretário Roberto Machado 
Carvalho, sobre o Instituto Histórico, 
estampado ambos no mensário "Leitura", 
publicação cultural da ImprensaOficial do 
Estado de São Paulo, em sua mais recente 
edição, ressaltando, quanto a esse trabalho, 
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a próxima comemoração do centenário de 
fundação do Instituto Histórico. Com a 
palavra, o seguiido secretário, José da 
Veiga Oliveira, referiu-se a edição do dia 
10 do corrente mês de setembro do jornal 
alemão "Deutsche Zeitung" desta capital, 
no qual o diretor daquele órgão de  
imprensa Egon von Weidenhach informa, 
em nota vinhetada, a elevação do consócio 
do Instituto Histórico, Rudolf Robert 
Hinner, à categoria de "imortal", eleito 
sócio correspondente do  Instituto 
Histórico, Geográfico e Genealógico de 
Sorocaba, em cuja a sessão plenária 
apresentou comunicação concernente ao 
interessante e significativo tema: 
"Caleidoscópio Culinário Brasileiro". O 
segundo secretário ressaltou a importante 
e permanente contribuição do engenheiro 
Hinner nas páginas do referido semanário 
"Deutsche Zeitung". o jornal editado em 
língua germâuica editado às sextas feiras 
em São Paulo. Com efeito o consócio 
Hinner revela-se um escrupuloso e 
perfeito historiador da cidade e do Estado 
paulista, porquanto descodifica a minúcia. 
Os eventos do passado, o nascimento e 
desenvolvimento dos estabelecimentos de 
ensino, os eventos históricos do século 
XVIII, XIX e XX, com enfoque da 
importante contribuição germânica ao 
progresso industrial, comercial e cultural 
da cidade de São Paulo. De acordo com a 
citadanota, o diploma ao nove1 titular foi- 
lhe formalmente outorgado no Terraço 
Itália, a 30 de agosto, ao ensejo da reunião1 
almoço da Ordem dos Velhos Jornalistas, 
que vem comemorar o vigésimo quinto 
aniversário de sua fundação. A seguir, o 
sr. presidente referiu-se a ofício recebido 
do Palácio de Schónbmnn, da cidade de 



Viena, referente a uma sala em memória 
da primeira Imperatriz do Brasil, a 
austríaca Leopoldina, primeira esposa de 
D. Pedro I. O sr. presidente considerou que 
o êxito do cursode Genealogiae Heráldica 
justifica plenamente a realização de 
eventos outros, sempre de alto nível 
cultural, paralelos a este, impulsionados e 
realizados pelo Instituto Histórico, 
salientando que a Secretaria Municipal de 
Educação oficializou a realização dos 
cursos, conforme publicou o "Diário 
Oficial" do Município, com frequencia 
anotada para docentes e discípulos no 
magistério, tendo em vista registro de 
pontos para eventuais e futuras 
promoçóes. Iniciativa sumamente 
elogiável e significativa do Poder Público. 
O sr. presidente informou dos 
entendimentos mantidos com a Imprensa 
Oficial do Estado para a estampa da 
Revista do Instituto. Foram apresentados 
modelos de capa, do sumário das matérias 
constantes dos volumes e a respectiva 
disposição gráfica. Com a palavra, o 
consócio 1. Pereira referiu-se 1 edição do 
primeiro jornal impresso em Londres, em 
data de 10 de setembro de 1808, "Correio 
Brasiliense" mercê dos esforços de 
Hipólito José da Costa. Referindo-se ao 
"Dia da Imprensa", acentuou o 
interveniente a imprescindível necessidade 
de distinguir imprensa e jornalismo, 
melhor dizendo: a notícia, que é por 
essência, informação, e o jornalismo, que 
não é comércio, mas sim, instituição. 
Revela observar que o primeiro jornal 
brasileiro foi impresso emLondres, como 
se disse. em seguida, o sr. presidente deu 
por encerrados so trabalhos, aproveitando 
a ensacha para convidar a todos os 
presentes para assistir a conferência do 
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consócio Lauro Ribeiro Escobar, a 
realizar-se de imediato no salão nobre do 
Instituto. José da Veiga Oliveira, segundo 
secretário, lavrou a presente ata que, apbs 
lida, discutida e aprovada, vai assinada 
pelo presidente, primeiro e segundo 
secretários. Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho, José daVeiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 
06 de outubro de 1993 

Aos seis dias do mês de outubro de 
mil novecentos e noventa e três realizou- 
se, 1s dezessete horas, a primeira sessão 
plenária do mês, do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, 1 rua Benjamin 
Constant, 158,l" andar, sob apresidência 
do acadêmico Hernâni Donato e com a 
presença dos seguintes consócios e 
convidados: Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho, Israel Dias Novaes, 
Ricardo Román Blanco, Paul Donovan 
Kigar, J. Pereira, Genésio Cândido Pereira 
Filho, Jesus Machado Tambellini, 
Reginaldo Moreira de Miranda, Walter 
Pinheiro Guerra, Geraldo Magella de 
Freitas, Paulo Santas, Nely Martha 
Donato, Marly Therezinha Germano 
Perecin e Henrique Novak. Inicialmente; 
foi lida a ata do dia dezessete de junho. 
Colocada em discussão e votação, foi 
aprovada. A seguir, foi lida a ata do dia 
sete de julho, redigida pelo segundo 
secretário José da Veiga Oliveira. 
Colocada em discussão, o consócio J. 
Pereira solicitou o seguinte registro em 
ata: apesar da admiração e respeito que 
nutre pelo consócio Veiga Oliveira, 
discordava da tese defendida em sua 
redaçáo, no quediz respeito aconceituação 
de arte. Salientou J. Pereira que, na arte 
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literária pode-se admitir o romanceamento 
dos episódios históricos, semdeturpá-los, 
mas na arte cultural, não ohstante o belo e 
o expressivo há que estar presente, o fato 
histórico não deve e não pode ser 
estilizado, ou deturpado, como assinalado 
no caso do Monumento as Bandeiras, de 
Brecheret, cujo valor, como arte, não está 
em discussão, senão apenas a sua 
fidelidade histórica. O consócio Ricardo 
Romin Blanco solicitou voto em 
separado, pois, os termos da atareferentes 
ao Monumento as Bandeiras, obra de 
Brecheret, no Ibirapuera, não reflete a 
verdade histórico-documental e está 
pronto arefutar, com documentos, a julgar 
da ata no referente ao assunto, onde, 
segundo sua opinião, prevalece o erro. 
Com essas ressalvas, a ata foi aprovada. O 
sr. presidente saudou a presença do 
comandanteLauro Furtado de Mendonça, 
historiador navai. Lembrou que na véspera 
daquela reunião, recebeu merecida 
homenagem em Campinas, o cons6cio 
Celso Maria de Mello Pupo, o único 
remanescente de sua turma no Mackenzie. 
O distinto visitante capitão Furtado de 
Mendonça agradeceu aquela oportunidade, 
dizendo que sentia-se honrado em 
participar da sessão. O sr. presidente 
comunicou convite da Associação 
Brasileira de Pesquisadores de História e 
Geneaiogia para a palestra da professora 
Maira Luiza Marcilio, dia 6 de outubro. 
Com a palavra a visitante, escritora e 
jornalista Geriraude Schults Steigleder, 
disse que está em andamento a campanha 
que pleiteia a reserva de uma sala do 
Palicio de  Schõnbrunu, Àustria para 
guardar e expor o acervo que pertenceu i 
Imperaixiz Leopoldina. A propósito disse 
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historiador Pe. Helio Abranches Viotti que 
por ocasião do Quarto Centenário de São 
Paulo acompanhou, em vagão especial, o 
esquife da Imperatriz para São Paulo e 
celebrou missa na catedral. A visitante 
senhora Yara Marinho da Costa fez 
convite, em nome da comunidade 
portuguesa em São Paulo e da Casa de 
Portugal, para as solenidades do dia do Pe. 
Manoel da Nóbrega, 18 de outubro, no 
Ibirapuera. O consócio Roberto Machado 
Carvalho fez convite para o Quarto 
Encontro Regional do Inevat, Instituto de 
Estudos do Vale do Tietê que será 
realizado no dia 9 de outubro, na cidade 
de Porto Feliz, por ocasião da trigésima 
quarta Semana das Monções. O consócio 
Reginaldo Moreira deMianda fez o elogio 
do visitante Capitão de Mar e Guerra 
Furtado de Mendonça' destacando seus 
brilhantes estudos históricos e científicos, 
versando especialmente sobre a Marinha. 
Solicitou cópias para o Arquivo do 
Instituto. O comandante Furtado de 
Mendonça prometeu enviar seu currículo 
para instruir processo de ingresso no 
sodalício. Disse ainda que em 1850, foi 
inaugurada no Vale do Tietê, a navegação 
a vapor, com uma canoeira na colônia 
militar de Itapura; foi o início da navegaçáo 
a vapor no sistema Paraná-Tietê. Nada 
mais havendo a tratar, o sr. presidente deu 
por encerrada a sessão. Para constar; eu, 
Roberto Machado Carvalho, primeiro 
secretário, José da Veiga Oliveira, ausente 
por motivo de saúde. lavrei a presente ata 
que, após lida, discutida e aprovada, vai 
assinada pelo presidente, primeiro e 
segundo secretários. Hernâni Donato, 
Roberto Machado Carvalho, José da Veiga 
Oliveira. 
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