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EDITORIAL 

A Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo passa, a 
partir deste número, o XCII, a ter nova apresentação gráfica. 

A matéria vem distribuída por seções, em que se agrupam os assuntos, 
na conformidade do tratamento dispensado pelos autores, tais como, além do 
EditoriaYApresentação e do Noticiário Social (Relatório da Diretoria, Balanços 
e Prestação de Contas, Atas e Quadro Social), Ensaios, Artigos, Depoimentos1 
Entrevistas, Conferências e Palestras, Ensaios Bibliográficos, Documentação, 
Transcrições (poderá incluir matéria publicada, em número anterior da Revista), 
Notas e Comentários, Diversos. 

Buscando uniformizar o critério a ser seguido pelos colaboradores, 
entrarão em vigor, a contar de seu próximo número - XCIII - as seguintes 

A Revista destina-se à publicação de trabalhos originais dos sócios e 
colaboradores convidados sobre História, Geografia e Ciências afins. 

Os trabalhos apresentados serão submetidos ao exame da Comissão de 
Redação, que se reserva o direito de recusa. 

Os originais, redigidos em português, devem ser datilografados em espaço 
duplo, com margens, contendo um mínimo de 10 (dez) páginas de tamanho 
ofício, acompanhados das referências bibliográficas, & preferência em notas 
& rodapé. 

Os originais &vem ser acompanhados & um resumo com cerca de 50 
(cinqüenta) palavras, que permitam compreensão global antecipada do tema 
tratado. É facultado aos autores indicar, concisamente, os títulos que constarão 
de seus créditos. 

Os originais serão endereçados à Comissão de Redação e entregues à 
secretaria administrativa do Instituto. 

É de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores a redação e os 
conceitos por eles emitidos em seus trabalhos. 

O escopo das alterações referidas é atualizar a Revista e permitir-lhe que 
assegure o prestígio científico de que gozava. 



Conferências e Palestras 

.......................................................................... Tito Lívio Ferreira - Milton Vargas 91 

Ensaios Bibliográficos 

Aspectos da Produção Historiográfica 
de Barreto do Amara1 - Célio Debes ........................................................................ 99 

Transcrições 

In Memoriam. João Falchi Trinca - José 
......................................................................................... Roberto do Amara1 Lapa 11 3 

Diversos 

Ernesto de Souza Campos - Duílio 
Crispim Farina ......................................................................................................... 1 17 

Brasão de Armas de Americana (SP). Parecer 
......................................................................................... - Lauro Ribeiro Escobar 1 2 0  

Noticiário Social 

Relatório da Diretoria. Exercício de 1995 .............................................................. 125 

Balanços Financeiro e Patrimonial e Demons- 
....................................................................... trativo de Contas. Exercício de 1995 134 

Atas da Sessões de 1994 .......................................................................................... 137 

Quadro Social .......................................................................................................... 176 



ENSAIOS 

A FUNDAÇÃO DA VILA DE PIRATININGA, 
DEPOIS VILA DE SÃO PAULO DE PIRATININGA, 

HOJE CIDADE DE SÃO PAULO 
(UMA ESCOLA DE SERTANISMO) 

Manoel Rodrigues Ferreira 

Eis como se conta a História da fundação das duas primeiras vilas do 
Brasil: 

"Martim Afonso de Sousa fundou a Vila de São Vicente no dia 22 de 
Janeiro de 1532 e a Vila de Piratininga no dia 10 de Outubro de 1532." 

As duas vilas foram fundadas durante o ano de 1532, mas os dias e 
meses foram assumidos por convenção, isto é, 22 de janeiro o dia em que 
Martim Afonso de Sousa desembarcou em São Vicente, onde já existia um 
pequeno núcleo de portugueses. E 10 de Outubro o dia em que Martim Afonso 
assinou, no Planalto piratiningano, uma sesmaria em favor de Pero de Góes. O 
documento da fundação das duas vilas - que será reproduzido mais adiante - 
não menciona essas duas datas exatas; assim poderia a Vila de Piratininga ter 
sido fundada antes da Vila de São Vicente. 

A fundação das duas vilas, particularmente a Vila de Piratininga, assume 
uma importância fundamental na História do Brasil. São muitos os seus aspectos, 
que iremos expor sucintamente neste artigo. 

DUAS VILAS FUNDADAS DEMOCRATICAMENTE 

Pero Lopes de Sousa, que fez parte da Armada chefiada por seu irmão 
Martim Afonso de Sousa, teve a incumbência de escrever o "Diário" da 
expedição, composta de cinco navios e mais de quatrocentos homens e que 
partiu de Lisboa em 3 de Dezembro de 1530. Depois de muitas peripécias ao 
longo da costa da América Portuguesa e chegando até ao estuário do Rio da 
Prata, Martim Afonso de Sousa desembarca em São Vicente no dia 22 de Janeiro 
de 1532. E durante esse ano, Pero Lopes de Sousa, no seu "Diário" relata a 
fundação das duas vilas: 
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"... a todos nos pareceu tão bem esta terra que o capitão (meu) Irmão (...) 
fez uma Vila na Ilha de São Vicente e outra nove léguas dentro pelo sertão à 
borda de um Rio que se chama Piratininga ...". 

O Rio Piratininga é hoje o Rio Tamanduateí. É minha suposição que em 
1532 existia também a denominação Rio Tamanduateí, sendo Rio Piratininga 
um nome local, onde as enchentes deixavam na várzea muitos peixes que 
secavam ao sol (Piratininga em Língua Tupi significa pira + tininga, isto é, 
peixe seco). Esse local era a hoje Várzea do Carmo (Parque D. Pedro 11), que o 
Rio Piratininga inundava na época das chuvas. É minha suposição que o Rio 
Tamanduateí recebia nesse lugar - e s6 aí - a denominação Rio Piratininga. 
Aliás, em nossa História não são raros rios simultaneamente com dois nomes. 
Quanto ao local da Vila de Piratininga meus estudos levaram à conclusão de 
que ela se situava na atual Praça da Sé, mesmo porque foi aí que sempre se 
localizou a Igreja da Câmara da Vila, hoje Catedral da Sé. 

Quanto à distância de nove léguas da Vila de São Vicente à Vila de 
Piratininga, trata-se de simples estimativa, pois à época, o caminho entre elas 
era feito em três etapas: 1") em embarcações pelos canais (lagamar) da Baixada; 
2") o trecho do caminho subindo a Serra do Mar; 3") o trecho do Planalto. Não 
tinham pois, os homens da época, interesse em medir com precisão a distância 
entre as duas Vilas, mesmo porque, para efeitos práticos tal não era necessário. 

MAS, QUAL A CAUSA DA FUNDAÇÃO DAS VILAS DE SÃO 
VICENTE E PIRATININGA? 

Martim Afonso de Sousa fundou a Vila de Piratininga e a de S. Vicente 
por quê? O documento nos diz somente isto: 

" ... a todos nos pareceu tão bem esta terra ..." 
Mas essa foi a razão para a fundação das duas vilas? Qual o significado 

desse trecho do "Diário"? A terra pareceu-lhes "tão bem" por quê? Pelo bom 
clima? Pela terra boa para agricultura? Por ter localização estratégica? 

Estamos procurando a causa da fundação, e esse problema é fundamental 
em História. Todos os mestres da Teoria da História são unânimes nessa questão, 
como bem disse um dos seus expoentes, Henry Steele COMMAGER: 

"A busca das causas é, e tem sido sempre, a principal preocupação dos 
historiadores ponderados. Nenhum historiador moderno que se respeite 
contenta-se apenas em registrar o que aconteceu; quer explicar por que aconteceu. 
De todos os problemas da História, a causalidade é o mais premente, o mais 
fascinante e o mais desorientador". (Henry Steele COMMAGER, "Iniciação ao 
estudo da História", tradução, pág. 110. Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1967). 



E outro mestre da Teoria da História, Lucien FEBVRE escreve: 
"Sentido histórico é o que faz falta. Quero dizer, um esforço constante, 

tenaz, desesperado para (o historiador) entrar e fazer o leitor entrar na própria 
pele dos homens de antanho (pág. 138). E ajunto: recompor a mentalidade dos 
homens de outra época; colocar-se em sua cabeça, em sua pele, em seu cérebro, 
para compreender o que foram, o que desejaram, o que conseguiram" (pág. 
173). (Lucien FEBVRE, "Combates por la História", tradução do francês para o 
castelhano, Editora Ariel, Barcelona, 1975). 

Os mestres da Teoria da História são, pois, concordes em que não basta 
narrar um acontecimento; é necessário descobrir-lhe a causa. Mas como 
descobrir-lhe a causa? Um especialista em Teoria da História, o inglês R.G. 
Collingwood, di-lo como, em cuja obra me reporto em seguida (R.G. 
Collingwood, "A idéia de História", tradução, Editorial Presença, Lisboa, 1972). 

R.G. Collingwood considera os dois aspectos de um ato praticado por 
um indivíduo no passado: o exterior e o interior. Assim, ao praticar uma ação 
(exterior), o indivíduo foi movido por um pensamento (interior). Por exemplo: 
Martim Afonso de Sousa, em 1532 fundou a Vila de Piratininga (hoje cidade de 
São Paulo). Esse foi o exterior do acontecimento, isto é um ato que teve um 
resultado material: a vila. Mas, para o historiador isso não basta: é preciso 
descobrir o pensamento de Martim Afonso de Sousa, pensamento (causa) que 
o levou a fundação da Vila de Piratininga. Por isso, escreveu Collingwood: 

"O seu trabalho (do historiador) pode começar pela descoberta do exterior 
dum acontecimento, mas de modo algum pode acabar aí: tem de recordar-se 
sempre de que o acontecimento foi uma ação e que a sua tarefa essencial é 
meter-se ele próprio (historiador) no interior dessa ação, é discernk o pensamento 
do agente." (pág. 266). "Para o historiador, o objeto a descobrir não é o simples 
acontecimento, mas o pensamento nele expresso. Descobrir esse pensamento é 
já compreendê-lo. Depois de o historiador ter estabelecido os fatos, não há 
qualquer outro processo de averiguação das suas causas7'. (pág. 267). "A causa 
do acontecimento, para ele (historiador), representa o pensamento desenrolado 
no espírito da pessoa que praticou a ação. Ora isto não é outra coisa senão o 
acontecimento, é o interior do próprio evento". (pág. 268). 

Mas, como o historiador descobre o pensamento do agente da ação? Di- 
10 Collingwood: 

"Todavia, como é que o historiador distingue os pensamentos que procura 
descobrir? Só há uma maneira de poder fazê-lo: repensando-os na sua mente. 
(...) A história do pensamento, e portanto de toda a história é a reconstituição 
na mente do historiador, do pensamento passado" (pág. 268). 

Perguntamos agora: - como penetrar na mente de um antepassado? Aqui 
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Collingwood responde que o pensamento de um indivíduo não estava isolado 
do seu tempo, isto é, dos homens do seu tempo, cujos pensamentos, eram 
comuns. O pensamento de uma única pessoa, de um único indivíduo, era na 
realidade, o de toda a gente. Daí escrever Collingwood: 

"O historiador não pode apreender o ato mental dum indivíduo, na sua 
individualidade, tal como ele ocorreu efetivamente (pág. 366)." ... os atos 
individuais e as pessoas surgem na história não em conseqüência da sua 
individualidade como tal, mas em consequência de a individualidade ser o 
veículo dum pensamento que - por pertencer realmente a essas pessoas - é 
potencialmente de toda a gente."(pág. 367). 

Posso então reconstituir em meu pensamento, o pensamento que levou 
Martim Afonso de Sousa a fundar a Vila de Piratininga. havia um consenso 
geral de que o Rio da Prata (Rio Paraguai) nascia numa vasta lagoa onde havia 
ouro e outras riquezas. Portugueses e espanhóis tentaram subir o Rio Paraguai 
visando encontrá-la. Martim Afonso de Sousa saiu de Portugal com sua 
expedição também com esse objetivo, conforme informam os documentos ("I, 

para tanto trazendo consigo muita gente. No Rio de Janeiro interessou-se em 
saber se era possível ir por terra ao Rio Paraguai. Descendo para o sul, chegou 
a Cananéia, de onde enviou uma Bandeira, por terra em direção ao Rio Paraguai, 
a qual desapareceu no sertão. Daí foi com seus navios ao estuário do Prata com 
o objetivo de subir pelo Rio Paraguai. Voltou, dirigindo-se a São Vicente; subiu 
a Serra do Mar chegando ao Planalto, onde fundou a Vila de Piratininga, com a 
sua gente. Pergunto: - ele fundou essa Vila por acaso? Evidentemente que não. 
Ele a fundou movido por um pensamento que era o de toda a gente: o ouro e as 
riquezas que se dizia existir na Lagoa onde nascia o Rio Paraguai. A Vila de 
Piratininga (hoje cidade de São Paulo) seria o ponto de apoio no sertão, de 
onde partiriam as Bandeiras em direção ao Rio Paraguai e por esse fato, a 
Lagoa, considerando que havia um caminho natural, o Rio Anhembi (hoje Rio 
Tietê), que corria naquela direção, isto é, em rumo Noroeste. 

Esse foi o pensamento de Martim Afonso de Sousa, que eu, como 
historiador, repensei em minha mente. 

Mas, e os bandeirantes e sertanistas posteriores, que partiram da Vila de 
Piratininga? É o que passo a responder. Inicialmente, Martim Afonso de Sousa 
comunicou a todos os integrantes da sua armada que com eles fundaram a Vila, 

(*) O historiador JAIME CORTESÃO, em seu livro "Afundação de São Paulo, capital geográfica 
do Brasil" (Livros de Portugal - Rio de Janeiro, 1955), apresenta documentos portugueses e 
espanhóis, anteriores à expedição de Martim Afonso de Sousa, mas a elas relacionados nos quais 
se vislumbra que a sua intenção era procurar a célebre Lagoa. Possivelmente apresentarei esses 
documentos em próximo artigo. (Nota do Autor) 
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a idéia-força de que o objetivo a alcançar era a Lagoa onde nascia o Rio Paraguai 
e outro que se dirigia à foz do Amazonas. Eu disse "idéia-força", mas não seria 
mais correto dizer "pensamento-força"? Conquanto pareça que são sinônimos, 
acho que a segunda expressão é a mais correta, pois idéia-força assume um 
significado eminentemente individualista, de um só homem, ao passo que 
pensamento-forca adquire uma acepção, um sentido, que era o de toda a gente. 
Realmente, conforme mostrarei no momento próprio neste livro, Pero Lopes 
de Sousa, em seu "Diário", ao se referir à fundação das vilas de São Vicente e 
Piratininga, escreveu: " ... a todos nos pareceu tão bem esta terra que o capitão 
Irmão determinou de a povoar (...) e fez uma vila na ilha de São Vicente e outra 
nove léguas dentro pelo sertão à borda de um rio que se chama Piratininga ...". 
Observe-se que Martim Afonso de Sousa agiu democraticamente, isto é, 
coletivamente, e não individualmente, personalisticamente. Ele ouviu a todos 
os seus homens, de tal maneira que "a todos nos pareceu tão bem esta terra", 
para fundar a Vila de Piratininga. A fundação da Vila de Piratininga foi pois, 
um ato coletivo, e não individual. Qual o pensamento de todos aqueles homens 
ao fundarem essa vila? Exatamente o pensamento de Martim Afonso de Sousa 
que já explanei: chegar à célebre Lagoa, onde nascia o Rio Paraguai e que 
encerrava incalculáveis riquezas. Todos pensavam como ele. Em conclusão: 
essa idéia-força, ou pensamento-força, que dominava toda a gente de Martim 
Afonso de Sousa, seria transmitido a todas as gerações posteriores. Estava 
estabelecido o espírito, a alma, o ânimo, a índole, o gênio da gente de Piratininga 
para as gerações seguintes: a marcha para o Oeste, em busca da afamada e rica 
Lagoa onde nasciam os rios Paraguai e Paraupava (hoje Araguaia) que se dirigia 
à foz do Rio Amazonas, e aos quais se agregaria o Rio São Francisco, pouso 
depois. Estava definitivamente estabelecido o destino dos bandeirantes e 
sertanistas da Vila de Piratininga, depois São Paulo de Piratininga, hoje cidade 
de São Paulo. 

Assim, a Lagoa Dourada não é uma simples curiosidade histórica, pois 
ela determinou a característica da gente piratiningana ao longo dos tempos: 
caminhar em direção ao Oeste, à procura da Lagoa. 

Mas, pergunto ainda: por quê razão a Lagoa Dourada não tem adquirido 
a necessária importância na História do Brasil, isto é, a história que se escreve 
do nosso passado humano? A resposta é simples e dá-la-ei em seguida. ALagoa 
aparece ao longo dos séculos, de maneira esparsa, sem adquirir, em cada 
momento e por si só, um aspecto significativo. Isto é, perto da nossa história 
política, militar, da economia, da música, das artes plásticas e outras, a Lagoa 
sempre se tornou desprezível, aos olhos do historiador, mesmo por quê 
aparecendo dessa maneira fragmentária, sempre perdeu a sua importância. Vou 



12 REVISTA DO INSTITUTO HZSTÓRICO E GEOGRAFZCO DE S. PAULO 

dar em seguida, um exemplo esclarecedor. Suponhamos uma corrente que liga 
dois pontos extremos que chamamos de " A  e "B". Se essa corrente for desfeita 
e seus elos de ferro forem atirados ao léu, eles perdem a sua importância. 
Ninguém os quer. Mas, se apanharmos todos esses elos e com eles 
reconstituirmos a corrente, esta agora adquire peso, consistência, valor e, o que 
é mais importante, significado, pois liga novamente os dois pontos extremos 
"A" e "B" (início e fim). Foi exatamente o que fiz, e que um eminente nome da 
Teoria da História justifica (George LEFEBVRE, "Reflexions sur I'histoire". 
Librairie François Maspero, Paris, 1978). 

Escreveu esse notável mestre da Teoria da História: 
"A expressão história ex~licativa finalmente quer dizer: dispor em série 

na ordem do tempo, de maneira que eles se expliquem pela sucessão do seu 
aparecimento, os diferentes fatos que nós retivemos, e que é agora uma história 
cronológica ao mesmo tempo que explicativa; ou ainda bem, agrupar os fatos 
que concernem a uma época determinada de modo a pôr em relação a influência 
que eles exercem uns sobre os outros". (pág. 50). 

A ESCOLA DE PIRATININGA E A ESCOLA DE SAGRES 

A Vila de Piratininga não foi fundada para ser um mero acampamento de 
aventureiros no Planalto, mas sim para constituir uma verdadeira Escola de 
Sertanismo, onde os seus habitantes, ao longo do tempo aprenderiam a viver as 
agruras dos sertões na tarefa de desvendar os seus segredos, devassando-os. 
Assim, a Vila de Piratininga seria na realidade a Escola de Piratininga, isto é, 
uma Escola de Sertanistas. A Escola de Piratininga, à maneira da Escola de 
Sagres, que em Portugal o Infante D. Henrique fundara para os portugueses 
realizarem a grande epopéia dos descobrimentos marítimos. A semente plantada 
por Martim Afonso de Sousa em 1532, sob o impulso do pensamento-força de 
que deveriam os sertanistas da Vila de Piratininga desvendar o segredo máximo 
da longínqua Lagoa Dourada, transformou-os nos demolidores desse mito e 
nos primeiros geógrafos científicos da América Portuguesa. Uma epopéia que 
não há outra igual em toda a História da Civilização. 

OS DIVERSOS NOMES DA LAGOA DOURADA 

A Lagoa Dourada - descobri com as minhas pesquisas - era um mito 
indígena sul-americano, que os índios transmitiram aos portugueses e espanhóis, 
logo nos primeiros tempos do povoamento. Portugueses e espanhóis acreditaram 
nesse mito, pois os indígenas eram os conhecedores da terra, dos seus segredos, 



e não havia razão para duvidar do que informavam. Na América Espanhola os 
seus súditos procuravam a célebreLagoa partindo dos diversos pontos do litoral. 
Assim, os espanhóis procuravam a célebre Lagoa Guatavita (do E1 Dorado), na 
hoje Colômbia; Lagoa Manoa na fronteira hoje entre Brasil e Colômbia; Lagoa 
Parime na hoje Venezuela; Lagoa Paititi no hoje Peru; outra Lagoa no Chile; 
Lagoa Xaraiés no hoje Paraguai. 

Na América Portuguesa a Lagoa recebia diversos nomes, dependendo 
das regiões: 

Lagoa Paraupava na Vila de Piratininga, depois São Paulo de Piratininga. 
Em Língua Tupi, Paraupava significa "Lagoa grande rasa". 

Lagoa Vupabucú, nas Capitanias do hoje Nordeste. Significa o mesmo 
que Paraupava. 

Eupana lacus, nos mapas portugueses e europeus em geral. "Eupana lacus" 
é uma tradução latina incompleta e corrupta de "Paraupava", um descobrimento 
de minha autoria. 

Lago Dourado em alguns documentos e nos mapas europeus, 
particularmente portugueses. 

Lagoa do Ouro, com o mesmo significado de "Dourado". 
Lagoa Grande ou Alagoa Grande, traduções de Paraupava e Vupabuçú. 

Usada nas Capitanias do hoje Nordeste, na Bahia principalmente. 
Lagoa Dourada, essa denominação veio a prevalecer em todo o Brasil, 

permanecendo até hoje, como por exemplo a Lagoa Dourada nas montanhas 
próximas à cidade de Iguape (SP). É pois hoje uma denominação comum em 
todo o Brasil, inclusive entre os índios, com o nome de Paraupava. 

Dessa maneira, quando tratamos da fundação da Vila de Piratininga, 
dissemos que o objetivo era descobrir a Lagoa Dourada, mas na realidade era 
descobrir a Lagoa Paraupava, que era o nome que a Lagoa Dourada recebia em 
Piratininga e depois São Paulo de Piratininga. E também nos descobrimentos 
das Bandeiras de São Paulo. 

Até aqui tratamos da fundação da Vila de Piratininga como uma Escola 
de Sertanismo, à semelhança da Escola de Sagres. Mas há outro aspecto e este 
também fundamental, que foi a instalação da sua República, isto é, a instituição 
pela primeira vez no Brasil, dos governos das vilas e cidades, segundo o livro 
máximo da Monarquia Portuguesa, a Ordenação do Reino. 
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Doravante adotamos a denominação correta "Câmara da República7' que 
é a dos documentos até a Constituição do Império em 1824. É errôneo dizer-se 
"Câmara Municipal" durante o período em que o Brasil foi parte integrante da 
Monarquia Portuguesa. O assunto vem amplamente exposto em dois trabalhos 
nossos: 1") "As Repúblicas Municipais no Brasil (1 5 32- 1820)", editado pela 
Prefeitura do Município de São Paulo, 1980, 94 páginas. Posteriormente, 
verificamos que as denominações "município" e "municipal" nunca existiram 
até 1824, o que provamos em palestra proferida no Curso de Extensão 
Universitária do Instituto de História e Serviço Social da UNESP (Universidade 
Estadual Paulista), no seu "campus" de Franca (SP), em 1984, curso esse 
publicado sob o titulo "Nossas Repúblicas Locais" no periódico bimestral 
"BANDEIRANTE", no 21, junho de 1984, págs. 3-8. 

A fundação (na época dizia-se "fazer") das vilas de São Vicente e 
Piratininga é assim relatada por Pero Lopes de Sousa (irmão de Martim Afonso 
de Sousa) no "Diário" da Armada, conforme transcrição existente na "História 
da Colonização Portuguesa do Brasil", com a ortografia atualizada: 

" ... a todos nos pareceu tão bem esta terra que o capitão Irmão 
determinou de a povoar e deu a todos os homens terras para 
fazerem fazendas e fez uma vila na ilha de São Vicente e outra 
nove léguas dentro pelo sertão a borda de um Rio que se chama 
Piratininga e repartiu a gente nestas duas vilas e fez nelas oficiais 
e pôs tudo em boa obra de Justiça de que a gente toda tomou 
muito consolação com verem povoar vilas e ter leis e sacnficios e 
celebrar matrimônios e viverem em comunicação das artes e ser 
cada um senhor do seu e vestir as injúrias particulares e ter todos 
os outros bens da vida segura e conversável". 
Se a carta de Pero Vaz de Caminha relatando ao Rei D. Manuel o 

Descobrimento (na realidade a posse) do Brasil; se a carta é a certidão de 
nascimento da América Portuguesa, o trecho do "Diário" de Pero Lopes de 
Sousa acima transcrito é a certidão de nascimento do Brasil como entidade 
jurídico-administrativa, ou mais propriamente, a introdução na nova terra, da 
instituição político-administrativa das vilas e cidades. 

Mas, o trecho do "Diário" atrás transcrito, deve ser explicado em termos 
atuais para o seu perfeito entendimento. 

Explicaremos em seguida, cada afirmação contida no "Diário": 
1")"a todos nos pareceu tão bem esta terra que o capitão Irmão 

determinou de a povoar". Por "capitão Irmão" subentenda-se o capitão irmão 
do autor do "Diário", ou seja, o capitão Martim Afonso de Sousa. Observa-se 
que Martim Afonso decidiu povoar a terra, ou seja, fixar nesse litoral e planalto, 
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toda a gente da armada. O texto é claro, ou seja, Martim Afonso não decidiu 
por si somente, pois ouviu a todos, num autêntico ato democrático, como diz o 
"Diário": "a todos nos pareceu tão bem esta terra". O início do povoamento da 
Província de Santa Cruz não foi pois imposto por Martim Afonso, desde que 
ele ouviu democraticamente a opinião de todos, e todos concordaram em fixar- 
se onde se achavam. 

2") "e deu a todos os homens terras para fazerem fazendas". Portanto, 
Martim Afonso, que tinha carta de plenos poderes do Rei de Portugal, D. João 
111, para doar terras, doou-as a todos os membros da armada, para fazerem 
"fazendas7', ou seja, benfeitorias. Essas terras, como aliás todo o Brasil, não 
eram de propriedade da Monarquia Portuguesa, mas sim Patrimônio da Ordem 
de Cristo, administrado pela Coroa de Portugal. Essas terras tinham áreas 
variáveis: dentro do perímetro urbano das vilas, seriam lotes nos seus 
armamentos, onde os moradores fariam suas "fazendas", ou seja, suas casas de 
moradia, suas plantações, cisternas, etc. Fora do perímetro urbano, mas no 
termo das vilas, as áreas seriam maiores para nelas as "fazendas" serem feitas, 
ou seja, para plantio, criações, casas, etc. 

3") "e fez uma vila na ilha de São Vicente e outra nove léguas dentro 
pelo sertão, a borda de um rio que se chama Piratininga7'. O significado 
naquela época, de "fazer uma vila", era o mesmo de hoje, "fundar uma vila". E 
Martim Afonso podia fundar ("fazer") quantas vilas quisesse, pois para fundar 
uma vila era preciso ter a gente e terra, e isso ele as tinha, ou melhor, tinha uma 
carta de poderes do Rei D. João 111, para doar as terras que eram do Patrimônio 
da Ordem de Cristo. Assim, Martim Afonso de Sousa, tinha plenos poderes 
para fundar vilas. E isso ele fez, fundando as vilas de São Vicente e de Piratininga. 
E como fundou? Escolheu os locais, armou-os, dividiu as quadras em lotes, e 
só faltaria doar esses lotes, o que vem em seguida. 

4") "e repartiu a gente nestas duas vilas". Portanto, a gente da armada, 
que era agora superior a quatrocentas (oitenta haviam desaparecido no sertão, 
na Bandeira chefiada por Pero Lobo). Não se sabe quantas pessoas ficaram em 
cada uma das vilas. Mas, pelo texto do "Diário" é de se supor que dividiu 
igualmente a gente toda pelas duas vilas, cabendo cerca de duzentas para cada 
uma. Martim Afonso de Sousa doou um lote no perímetro urbano de cada vila, 
a cada elemento da armada. E muitos, deveriam ainda receber fora do perímetro 
urbano, ou seja, no termo da vila, grandes extensões de terras, para fazer 
pastagens e plantios. Mas, estavam as duas vilas completamente fundadas? Ainda 
não. Era preciso dar-lhes um fundamento jurídico-administrativo. É o que vem 
em seguida no "Diário". 

5") "e fez nelas oficiais'?. Naquelas duas vilas que tinham uma existência 
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física, Martim Afonso de Sousa iria em seguida dar-lhes um ordenamento 
jurídico-administrativo, ou seja, instalar as suas Câmaras da República, de acordo 
com as Ordenações do Reino. Pois as Câmaras da República, de acordo com 
essas Ordenações, eram o governo do povo, pelo povo e para o povo. Pois, era 
o povo que elegia os que iriam dirigir os destinos da vila. E esses elementos 
eram denominados à época, "oficiais" da Câmara. Eram os vereadores, juízes 
ordinários e procuradores. Quando o "Diário" diz que Martim Afonso de Sousa, 
depois de fundadas (fisicamente) as vilas de São Vicente e Piratininga, "fez 
nelas oficiais", quis significar que fez os seus primeiros moradores elegerem os 
primeiros "oficiais das duas Câmaras", pois posteriormente, as eleições seriam 
feitas automaticamente conforme determinavam as ordenações do Reino. 

6") "e pôs tudo em boa obra de Justiça". Esse período significa que 
Martim Afonso, ao instalar as duas Câmaras das Repúblicas, de São Vicente e 
Piratininga (hoje São Paulo), tornou-as guardiãs do Direito, da Lei, da Justiça, 
tal como estava expresso no livro das Ordenaqões do Reino. Tudo que vem em 
seguida no "Diário", acha-se em função desse curto período, dessas oito palavras: 
"e pôs tudo em boa obra de Justiça". Ou seja, os "oficiais" das Câmaras das 
Repúblicas iriam aplicar o Direito, a Justiça, como se achavam no livro das 
Ordenações do Reino. É o que veremos. 

7") "De que a gente toda tomou muita consolação com verem povoar 
vilas e ter leis e sacrifícios e celebrarem matrimônios". Significa esse período 
que todos, na nova terra selvagem onde passaram a viver, sentiram-se consolados 
por constituírem uma sociedade organizada, sob o império da lei, do Direito, 
da Justiça, que lhes garantia também o sacrifício da Santa Missa e dos 
matrimônios. 

8") "E viverem em comunicação das artes e ser cada um senhor do 
seu". A época, "artes" significava artesanato, habilidade de fabricar objetos de 
utilidade. Eram os artífices, artesãos, denominados "oficiais mecânicos", tais 
como carpinteiros, latoeiros, pedreiros, etc. "Viverem em comunicação das 
artes", significava pois, o direito de os habitantes trocarem entre si os produtos 
do seu trabalho, livremente. E cada um era senhor do seu, ou seja, a propriedade 
privada era intocável, garantida pelo Direito contido no livro das Ordenações 
do Reino. 

9") "E vestir as injúrias particulares". O significado desse período é o 
seguinte: "defender-se cada um, das injúrias pessoais", ou seja, "defender-se 
cada um, das ofensas das outras pessoas". E defender-se como? Por meio da 
justiça, pois como já dissemos no item 6", tudo que viesse em seguida ao período 
"pôs tudo em obra da Justiça", estava ligado a essa Justiça. Devemos deixar 
claro aqui, pela primeira vez esse período está sendo interpretado, pois até 
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agora, nenhum historiador entendeu o seu significado. A começar por Francisco 
Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, que descobriu o "Diário" e 
o publicou em 1839, e que escreveu sobre o referido período: "Temos por 
melhor lição envestir ou investir, pois nos custa a crer, que o A. achasse mais 
conveniente o encubrir as injúrias, do que o investí-Ias. - Com tudo assim se 
lê no manuscrito". (pág. 108). Assim, Varnhagen não atinou com o sentido 
daquele período. Por isso, alguns historiadores o suprimem, como foi o caso 
de Jaime Cortesão, que o omitiu em seu "A Colonização do Brasil", obras 
completas, Portugália Editora, Lisboa, s.d., vol. XVIII, pág. 77. 

10") "E ter todos os outros bens da vida segura e conversável". Esse 
período significa ter absolutamente garantidos os outros valores morais, inclusive 
as mútuas relações de bom trato, ou seja, a sociabilidade e a solidariedade entre 
todos os moradores da nova terra. 

E assim terminamos a explicação daquele trecho do "Diário da Navegação" 
de Pero Lopes de Sousa, onde ele descreve a fundação e instalação das duas 
primeiras vilas do Brasil, São Vicente e Piratininga (hoje cidade de São Paulo). 

Nenhuma nação do mundo tem uma certidão de nascimento tão bela 
como essa. Esses homens, que povoaram essas duas vilas, de São Vicente e de 
Piratininga (hoje São Paulo), eram homens do Renascimento Português. Aliás, 
pouco diferentes dos do resto da Europa. Mas, eram homens livres, e a Liberdade, 
o Direito, a Lei, a Justiça, que instalaram e implantaram nestas terras virgens da 
província de Santa Cruz, não lhes foram outorgadas num repentino ato de 
benemerência de Sua Majestade, o Rei D. João I11 de Portugal, mas sim, foram 
conquistadas por gerações e gerações de seus antepassados, ao longo de séculos 
e séculos de lutas de toda a sorte. Eram homens que também traziam consigo o 
impacto da crise religiosa que de há muito vinha minando a Igreja, e a dividia 
agora irremediavelmente; mas eles mesmos eram ainda criaturas dominadas 
por uma profùnda fé na religião revelada. Eram homens dotados não só de 
livre arbítrio, pois livres e independentes, para cá vieram não só para 
reorganizarem suas vidas no seu sentido pessoal, mas também e justamente 
para garanti-las, aqui estabelecerem as instituições que haviam deixado em sua 
terra de origem. Ninguém e nada os obrigara a vir para a Província de Santa 
Cruz. Nem o Rei e nem qualquer situação constrangedora em sua terra de origem. 
Vieram como homens livres e independentes, e ao fazerem essa opção, não 
tinham em mente fundar uma nova nação, mas sim, alargar os domínios da 
Monarquia de Portugal, pois homens dotados ainda de profundo misticismo, 
dedicavam ao seu Rei, a fidelidade, a lealdade e o zelo, que eram a sua garantia 
de que manteriam integral e intacta a nação de que faziam parte. Esses homens, 
no âmbito das suas repúblicas eram verdadeiramente republicanos, com todos 
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os seus direitos e liberdades, mas no plano nacional, eram profundamente 
devotados ao seu Rei, tanto quanto aos seus pais ou a Deus. 

Devido à dispersão de seus moradores, o Governador Geral do Estado 
do Brasil, Tomé de Sousa, determinou que a Câmara da República da Vila de 
Piratininga fosse transferida em 8 de Abril de 1553, para a povoação de Santo 
André, cerca de duas léguas distante, onde vivia o patriarca João Ramalho. 
Dessa maneira, a República da Vila de Piratininga durara exatamente vinte e 
um anos., Acabara dessa maneira a Vila de Piratininga? De maneira nenhuma, 
pois somente o seu poder político-administrativo que era a Câmara da República, 
é que passara a funcionar em Santo André. Pois a antiga Vila de Piratininga 
como entidade física continuara a existir. Os homens de Martim Afonso de 
Sousa, em 1532 derrubaram a floresta, traçaram as ruas, receberam os lotes que 
eram de propriedade da Ordem de Cristo, neles construíram suas casas, e em 
uma praça (que era a hoje Praça da Se e João Mendes) construíram a Igreja da 
Vila e a Casa da Câmara da República da Vila de Piratininga (também chamada 
Casa do Concelho). Toda a Vila de Píratininga nesse sentido material continuara 
a existir. O funcionamento da Câmara da República é que fora transferido para 
Santo André, vinte e um anos depois. Mas, toda a sua população fora transferida 
para Santo André? É de se supor que não. Um certo número de moradores 
deve ter continuado a viver na velha Piratininga. E se todos a abandonaram 
para ir viver em Santo André, é lógico que iriam freqüentemente à antiga Vila 
de Piratininga cuidar das suas propriedades, inclusive das suas lavouras e do 
seu gado nas fazendas ao redor da antiga Vila de Piratininga. Afinal, para os 
homens daquela época, duas léguas (doze quilômetros) não eram uma distância 
de assustar. Em conclusão: a partir de 8 de Abril de 1553, a antiga Víla de 
Piratininga ficara subordinada à Câmara da República da Vila de Santo André, 
que dela cuidava, pois ficava no seu termo. (Observação: não confundir a Vila 
de Santo André de 1553, com a cidade de Santo André de hoje). 

A FUNDAÇÃO DO COLÉGIO JESUÍTA NA ANTIGA VILA DE 
PIRATININGA 

Desde que a Companhia de Jesus era uma ordem religiosa contratada 
pela Coroa de Portugal que pagava pelos seus serviços, para no Brasil catequizar 
os indígenas e dar instrução gratuita aos filhos dos súditos portugueses, seria 
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de esperar que o Provincial Manoel da Nóbrega, na Bahia, decidisse juntamente 
com o Governador Geral Tomé de Sousa sobre a instalação dos colégios jesuítas 
na nova terra. Assim, Nóbrega vai a São Vicente, sobe ao Planalto e no dia 29 
de Agosto de 1553 funda, exatamente na antiga Vila de Piratininga, o Colégio 
da Companhia de Jesus, e determina que o Padre Manoel de Paiva, no mesmo 
local rezasse a missa do padroeiro do Colégio, no dia consagrado ao apóstolo 
São Paulo, 25 de Janeiro de 1554. Assim, o Colégio fundado pelo Padre Manoel 
da Nóbrega em 1554 na velha Vila de Piratininga, passa a ser denominado 
Colégio de São Paulo. 

A CÂMARA DA REP~BLICA DA VILA DE PIRATININGA É 
NOVAMENTE INSTALADA 

Em 1560, por ordem do Governador Geral do Estado do Brasil, Mem de 
Sá, a Câmara da República da Vila de Sahto André é novamente transferida 
para a antiga Vila de Piratininga, que agora adota como seu padroeiro, o apóstolo 
São Paulo, passando a chamar-se Vila de São Paulo de Piratininga, hoje a cidade 
de São Paulo. Portanto, a data que se comemora em 25 de Janeiro não é a data 
da fundação da Vila de São Paulo de Piratininga, mas sim, a data do seu 
padroeiro, São Paulo. 

Como já dissemos, a velha Vila de Piratininga nunca se extinguiu 
fisicamente. Tanto que, quatro anos após a reinstalação da sua Câmara da 
República, a Ata de 29 de Abril de 1564, informa: "... por mandado dos oficiais 
da Câmara foi mandado ao porteiro João Galego trouxesse um pedaço da casa 
velha podre do Conceiho a pregão para se vender e o dito porteiro a trouxe ... ". 
Ora, essa "casa velha podre" não poderia ter sido construída após 1560, pois 
neste caso não estaria nessas condições. Para ser "casa velha podre" só poderia 
ter sido construída com a fundação da Vila de Piratininga em 1532 por Martim 
Afonso de Sousa, trinta e dois anos antes. 

Duas são as Histórias da Fundação de São Paulo: a religiosa e a civil. A 
história religiosa faz crer que São Paulo foi fundada pela Companhia de Jesus, 
cujos padres jesuítas cuidavam da sua administração, isto é, dirigiam a sua vida 
civil. Isto não é verdade, pois na Vila de Piratininga, os padres jesuítas cuidavam 
exclusivamente do seu Colégio, enquanto a vida político-administrativa da Vila 
era função exclusiva dos seus homens de espírito público eleitos pelos moradores 
para a sua Câmara da República. Os padres jesuítas fundadores do Colégio e os 
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que se lhes seguiram nunca se imiscuíram na vida pública da Vila de Piratininga, 
cuja política administrativa de acordo com a Ordenação do Reino de Portugal 
sempre esteve a cargo unicamente dos seus moradores através da sua Câmara 
da República, que nos legou a hoje Cidade de São Paulo. 

Dessa maneira duas são as histórias de São Paulo: a religiosa, escrita 
pelos padres jesuítas e que se refere exclusivamente ao Colégio de São Paulo. E 
a história civil, escrita pelos moradores da Vila, através dos seus documentos: 
as atas da Câmara da República, e os documentos por eles enviados às 
autoridades da Coroa, principalmente. Veremos as duas histórias, separadamente. 

Passamos em seguida a ver os documentos deixados pelos padres jesuítas, 
observando que todos eles, sem exceção afirmam que os membros da 
Companhia de Jesus não fundaram São Paulo, mas sim, deixaram escrito que 
os jesuítas somente fundaram o Colégio da Companhia (Colégio de São Paulo) 
exatamente na antiga Vila de Piratininga, fundada por Martim Afonso de Sousa 
em 1532. Vejamos esses documentos. 

I") Em carta a El-Rei D. João I11 de Portugal, em começos de 1554, o 
Padre Manoel da Nóbrega escreveu: - "Está principiada uma Casa (sede da 
Companhia) (...) pouco mais ou menos duas léguas de uma povoação de João 
Ramalho (Santo André), que se chama Piratininga. onde Martim Afonso de 
Sousa primeiro ~ovoou  ... ". Os parênteses e os sublinhados são nossos, como 
também todos os que aparecerem, doravante. 

2") Também em começos de 1554 o Irmão José de Anchieta escreve em 
uma de suas cartas: - "Assim, alguns irmãos mandados para esta aldeia que se 
chama, chegamos a 25 de Janeiro do ano do Senhor de 1554, e 
celebramos em paupérrima e estreita casinha a primeira missa no dia da 
Conversão do Apóstolo São Paulo e, por isso, a ele dedicamos a nossa Casa". 

Verificamos pois, que tanto Nóbrega como Anchieta são claros: fundou 
Nóbrega o Colégio em uma vila já existente, a Vila de Piratininga, fundada por 
Martim Afonso de Sousa em 1532. Nenhum dos dois jesuítas afirmou e nem 
simplesmente insinuaram que haviam fundada uma povoação. A invencionice 
ficou por conta de alguns historiadores que vieram séculos depois, e que criou 
um clima de emocionalismo religioso. 

Mas vejamos agora três historiadores jesuítas que escreveram algumas 
décadas após 1554: 

3") Antes de 1598, escreveu o jesuíta Padre Pedro Rodrigues: - ". .. a Vila 
de São Paulo, ou Piratininga (...) mnha o Irmão José na sua escola (...) na Vila 
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de São Paulo. chamada  elo nome da terra. Piratininga ...". (Padre Pedro 
Rodrigues, "Vida do padre José de Anchieta", Anais da Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro, 1907, vol. XXIX, págs. 195 e 199). 

4") Em 1617 o jesuíta Padre Sebastião Beretário publicou o seu livro em 
latim "Josephi Anchietae", cuja tradução castelhana foi publicada em Salamanca 
(Espanha) em 1618, exemplares esses existentes na Biblioteca "Mário de 
Andrade" na Capital paulistana. Escreveu o Padre Beretário: - " ... e Piratininga, 
ou São Paulo por outro nome (...) abriu (Anchieta) escola em Piratininga". O 
Padre Beretário refere-se diversas vezes à Vila de Piratininga e uma só vez a 
São Paulo. 

5") Existe na Biblioteca Nacional de Roma um antigo manuscrito 
castelhano, de origem jesuíta, intitulado "História dos Colégios do Brasil" (Anais 
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 1897, vol. XIX). Diz esse manuscrito: 
- "Estando (Nóbrega) lá, pareceu-lhe lugar mais conveniente para estudos, a 
Vila de Piratininga (...) Alguns Padres residiam em São Vicente, mas os mais 
estavam em Piratininga (...) Padre Luís de Gram, o qual foi alguns anos superior 
em Piratininga (...) Piratininga, que é uma povoação de brancos, doze léguas de 
São Vicen te...". 
Conclusão: Nóbrega, Anchieta e os primeiros historiadores jesuítas, nunca 
afirmaram que os Padres da Companhia de Jesus fundaram São Paulo, mas 
sim, afirmaram que o Colégio foi fundado na Vila de Piratininga, esta fundada 
por Martim Afonso de Sousa em 1532. O Apóstolo São Paulo foi adotado 
como Padroeiro do Colégio, depois adotado como Padroeiro da Vila de 
Piratininga, que passou a se chamar Vila de São Paulo de Piratininga. A 
Companhia de Jesus, para fundar o Colégio, recebeu terreno na periferia da 
Vila de Piratininga, terreno que era da Ordem de Cristo, sendo o Rei de Portugal 
o seu grão-mestre. Assim, os Padres Jesuítas não possuíam direitos sobre o 
solo para fundar uma vila, uma aldeia ou uma povoação. Pelo que transcrevemos 
dos jesuítas em seus escritos, a Vila de Piratininga tinha uma existência real, 
viva, tinha uma importância que eles salientavam, inclusive tinha moradores, 
segundo se depreende dos relatos desses mesmos Jesuítas. 

As vilas de São Vicente e Piratininga (hoje a cidade de São Paulo), foram 
fundadas em 1532, por Martim Afonso de Sousa, tal como relatou Pero Lopes 
de Sousa em seu "Diário", nesse mesmo ano. A Monarquia Portuguesa instituiu 
pela primeira vez no Brasil esse sistema das Câmaras das Repúblicas das Vilas 
e Cidades, constituídas dos poderes executivo, legislativo e judiciário eleitos 
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pelo povo. O "Diário" de Pero Lopes de Sousa, que relata pormenorizadamente 
a fundação da Vila de Piratininga é um dos mais belos documentos da nossa 
História. Em 8 de Abril de 1553 a Câmara da República da Vila de Piratininga é 
transferida para Santo André, duas léguas distante. Mas isso não significa que a 
Vila de Piratininga desapareceu, pois ela continuou a existir como termo da 
Câmara da República da Vila de Santo André, que dela cuidava e onde deveriam 
residir ainda, muitos moradores. Por sua vez, os que mudaram-se para Santo 
André, deveriam ir constantemente à Vila de Piratininga cuidar dos seus bens lá 
existentes. Portanto, é um erro supor que a Vila de Piratininga desaparecera. 
Ela continuava viva. Em 15 60 a Câmara da República da Vila de Santo André 
retorna à Vila de Piratininga, adotando agora como padroeiro São Paulo, 
passando a chamar-se Vila de São Paulo de Piratininga, embora a denominação 
Vila de Piratininga permanecesse até o século seguinte, conforme já vimos. 
Assim, na Vila de Piratininga, os padres Jesuítas cuidavam exclusivamente do 
seu Colégio, enquanto a vida político-administrativa da Vila era função exclusiva 
dos seus homens de espírito público eleitos pelos moradores para a sua Câmara 
da República. Os padres jesuítas fundadores do Colégio e os que se lhes seguiram 
nunca se imiscuíram na vida pública da Vila de Piratininga, cuja política 
administrativa de acordo com a Ordenação do Reino de Portugal sempre esteve 
a cargo unicamente dos seus moradores através da Câmara da República, que 
nos legou a hoje Cidade de São Paulo. 

O PODER CIVIL 

A Câmara da República da Vila de Piratininga (depois Vila de Santo 
André, depois Vila de São Paulo de Piratininga e finalmente só Vila de São 
Paulo), era o poder civil composto de legislativo, executivo e judiciário, eleito 
pelo povo e ao qual cabia cuidar do "bem comum" conforme dizem as atas. 
Esse poder civil cuidava das ruas, dos caminhos, dos muros que cercavam a 
vila, das benfeitorias, fiscalizava os pesos e medidas, os preços, correspondia- 
se com as autoridades reais sobre os assuntos relevantes da coletividade, etc. 
Aliás, em certo momento as autoridades reais proibiram que os moradores do 
Planalto fossem ao sertão, incumbindo a Câmara da República de Santo André 
de fiscalizar esse dispositivo legal, mas informando-a de que deveria permitir 
aos padres do Colégio de São Paulo que fossem ao sertão. 

Aliás, a Câmara da República da Vila de São Paulo de Piratininga, em 26 
de Junho de 1563, tratando da questão dos índios, deixou claro que na Vila o 
"... Mosteiro de São Paulo dos padres da Companhia de Jesus que nela (vila) 
estão fazendo muito fruto às almas com sua doutrina e convertendo muitos 



índios e fazendo-os cristãos...". Esse trecho do poder civil da Câmara deixa 
bem claro que aos jesuítas só cabia cuidar das almas de povoadores e índios. 
Mas a Câmara tinha também a sua própria Igreja Matriz com seu vigário secular, 
e que obedecia as ordens desse mesmo poder civil, como por exemplo, realizar 
procissões e multar aos que nela não comparecessem. Tudo isso está nas Atas 
da Câmara e deixa bem clara a separação que os moradores da Vila estabeleciam 
entre a Igreja do Mosteiro Jesuíta, e a sua própria Igreja Matriz (hoje Catedral 
da Sé). 

E A LAGOA PARAUPAVA (LAGOA DOURADA)? 

Martim Afonso de Sousa ao fundar as Vila de Piratininga e São Vicente 
(âncora da primeira, no litoral), estava perfeitamente a par das dificuldades em 
penetrar os sertões à procura da célebre Lagoa. Realmente, os primeiros 
habitantes de Piratininga, depois Santo André e finalmente São Paulo de 
Piratininga, eram poucos para aquele empreendimento, como bem escreveram 
na Ata da Câmara da República em 26 de Junho de 1563: ". .. a necessidade que 
temos dos índios e sermos poucos nesta Vila...". Esse índios dos quais eles 
necessitavam, eram por eles denominados "escravos", que à época tinham o 
significado de "agregados" e não de escravos no sentido de escravos sujeitos a 
castigos físicos, por exemplo. A leitura das Atas da Câmara da República da 
Vila de Piratininga até o ano de 1580, mostra o empenho dos moradores dessa 
Vila em aumentar o número de seus habitantes com o concurso dos índios, 
inclusive. Mas, durante esses quase cinqüenta anos (1532-1580) os homens 
dessa Escola de Sertanismo dedicaram-se as explorações dos rios e sertões, 
procurando um caminho para alcançar a Lagoa Paraupava, que era o pensamento 
dominante tanto em Portugal como na Espanha e nas Américas Portuguesa e 
Espanhola. Que a célebre Lagoa Paraupava (Lagoa Dourada) dominava os 
espíritos de todos dizem-nos os mapas daquele século que chegaram a cem, 
segundo Jaime Cortesão, além dos escritos dos cientistas e escritores no Brasil 
e na América Espanhola. O que seria hoje inadmissível é que nas duas Américas 
não se fosse à procura da grande e riquíssima Lagoa do Interior. Como dissemos, 
a documentação da época é uma prova de que tanto portugueses como espanhóis 
estavam empenhados no descobrimento da célebre Lagoa. No Brasil, partiram 
Bandeiras tanto do Rio de Janeiro para cima, como de São Paulo de Piratininga, 
sendo que só desta Escola de Sertanismo perseveraram os seus habitantes 
realizando a formidável epopéia das Bandeiras Paulistas, que durou de 1532 a 
1727, isto é, durante quase duzentos anos contínuos, sem interrupção. 

Foi a partir de 1580, que os sertanistas de São Paulo de Piratininga 
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deliberaram ganhar o Rio São Francisco, pois subindo por ele, chegariam à sua 
nascente na Lagoa Paraupava (Lagoa Dourada). 

E a primeira Bandeira a fazer esse itinerário foi a de Domingos Luís Grou 
- Antonio de Macedo (filho de João Ramalho) que chegou ao Rio Paraupava 
(hoje Rio Araguaia), permanecendo quatro anos nesse sertão (1590-1593). 

Era D. Francisco de Sousa Governador Geral do Estado do Brasil, quando 
três bandeiras partem, em 1596 simultaneamente em direção ao Interior da 
América Portuguesa: 1) Bandeira de Diogo Martins Cão, do Espírito Santo; 2) 
Bandeira de Martim de Sá, do Rio de Janeiro; 3) Bandeira de Domingos 
Rodrigues, de São Paulo de Piratininga. 

Mas, deve ter D. Francisco de Sousa chegado à conclusão de que somente 
a gente de São Paulo de Piratininga era capaz de tão grandes empreendimentos. 
Por isso, em começos de 1599 ele viaja para a Vila de São Paulo de Piratininga, 
aonde chega no dia 23 de Maio desse ano. Seu objetivo foi realizar um grande 
Congresso de Sertanismo, com sertanistas de São Paulo, Rio e Capitanias & 
Cima (Espírito Santo, Porto Seguro, Bahia). 

A partir de começos de 1600, as Bandeiras de São Paulo de Piratininga se 
sucedem em direção ao grande Sertão de Paraupava: 1") Bandeira de André de 
Leão (1601); 2") Bandeira de Nicolau Barreto (1602); 3") Bandeira de Belchior 
Dias Carneiro e Antonio Raposo (1607); 4") Bandeira de Martim Rodrigues 
Tenório de Aguilar (1608); 5") Bandeira de André Fernandes (161 3); 6") Bandeira 
de Antonio Pedroso de Alvarenga (1615). 

Essas Bandeiras cujo "Ciclo Paraupava" durou trinta e oito anos, chegou 
à conclusão de que não existia a tal Lagoa Paraupava, que nada mais era do que 
um mito. 

Em 1641, em Portugal é elaborado o primeiro mapa científico do Interior 
do Brasil, com os dados fornecidos pelos Bandeirantes Paulistas do "Ciclo 
Paraupava" (1 580-1 61 8), que foram pois os primeiros grandes geógrafos do 
Interior da América Portuguesa. Esse mapa de 1641 é do cartógrafo português 
Antonio Sanches, mostrando os três rios Paraguai, São Francisco e Paraupava 
(hoje Rio Araguaia), com suas três nascentes independentes umas das outras, 
eliminando-se a Lagoa. O que é notável nesse belo mapa é que nele aparece 
gravada a denominação "Rio Paraupava" (até Belém do Pará), sendo essa 
denominação o selo dos Bandeirantes Paulistas. 

Entretanto, alguns mapas europeus ainda mostram o Rio Paraguai 
nascendo na lagoa Xaraiés (outra denominação da célebre Lagoa Paraupava, 
dada pelos espanhóis). O grande Bandeirante Antonio Raposo Tavares em 1648 
deixa São Paulo com grande Bandeira e vai à procura da Lagoa Xaraiés. Verifica 
que ela não existia, desce o Rio Guaporé, o Madeira e o Amazonas, chegando a 
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Belém do Pará em 1651. 

A CONCLUSÃO DO "CICLO PARAUPAVA" 

Raposo Tavares, com sua extraordinária Bandeira concluiu o grande "Ciclo 
Paraupava", que teve por objetivo desvendar o mistério indígena da Lagoa 
Paraupava, tal como Martim Afonso de Sousa estabelecera cento e vinte anos 
antes, em 1532, ao fundar a Vila de Piratininga para constituir uma Escola de 
Sertanismo. Essa Escola de Piratininga era a réplica da Escola de Sagres. 

Os sertanistas e bandeirantes da Escola de Piratininga, depois Escola de 
São Paulo de Piratininga, não saiam a esmo pelos sertões, mas sim, desde Martim 
Afonso de Sousa tinham um objetivo claro, definido: descobrir, reconhecer, 
devassar o interior da América Portuguesa, para tanto utilizando bússolas e 
sextantes, para estabelecer os seus caminhamentos, assim fornecendo aos 
cartógrafos em Portugal, os elementos geográficos precisos para a elaboração 
do primeiro mapa do interior do Brasil. Foi esse um trabalho colossal, 
formidável, dos sertanistas e bandeirantes, uma epopéia sem par na História da 
Civilização, somente comparável aos seus compatriotas portugueses, os 
navegadores que realizaram os grandes descobrimentos marítimos. Aliás, o 
escrivão da Bandeira de Antonio Pedroso de Alvarenga, postada no ermo do 
vasto Sertão do Paraupava, escreveu nas costas de um inventário, uma estrofe 
completa dos Lusíadas de Camões. Esses sertanistas e bandeirantes da Escola 
de Piratininga, tinham plena consciência de que estavam, em terra, completando 
a epopéia marítima de Portugal. 

Em 1641, o cartógrafo português Antonio Sanches elabora em Portugal 
o primeiro mapa científico do Brasil, sem a célebre Lagoa Paraupava, e com os 
três grandes rios - Paraguai, São Francisco e Paraupava (hoje Araguaia) - com 
suas nascentes independentes umas das outras. E nesse mapa, a marca 
indiscutível dos bandeirantes da Escola de Piratininga: o nome do Rio Paraupava, 
até Belém do Pará. Pois somente na Escola de Piratininga se usava a denominação 
"Paraupava". 

E quinze anos após, em 1656, o espanhol León Pinelo escreve o seu "E1 
Paraiso en e1 Nuevo Mundo", no qual diz: - "Em um mapa que tenho feito por 
um curioso, que esteve alguns anos no Brasil, acho uma notável relação de 
rios. Donde o São Francisco tem suas nascentes que não o originam em Lagoa 
alguma. (...) o Paraupava que deságua no Amazonas. (...) os portugueses da 
Vila de São Paulo, subindo pelo Rio Paranaíba, passaram suas canoas ao 
Paraupava ...". (Paraupava era o nome que os sertanistas e bandeirantes da Escola 
de Piratininga davam ao hoje Rio Araguaia). 
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Raposo Tavares, com sua extraordinária Bandeira (1648-1 65 1) estabeleceu 
os limites da América Portuguesa para o Oeste, para além da Linha de 
Tordesilhas, assim completando a grande epopéia da penetração do grande sertão 
do Interior, iniciada cerca de setenta anos antes, com a Bandeira de Domingos 
Luíz Grou - Antonio de Macedo (1590-1593). 

Com Antonio Raposo Tavares completava-se o grande "Ciclo Paraupava" 
da penetração, reconhecimento, devassamento do grande sertão do Interior da 
América Portuguesa pelos sertanistas e bandeirantes da Escola de Piratininga. 

Desse "Ciclo Paraupava" seus sertanistas e bandeirantes deixaram grande 
número de roteiros escritos que iriam, certa de trinta anos após, inflamar a 
imaginação de novas gerações de sertanistas e bandeirantes que abririam novos 
ciclos dos descobrimentos de ouro: 1) em 1672, Fernão Dias Pais escrevia à 
Câmara da República da Cidade de São Paulo que " ... ia aventurar pelas 
informações dos antigos...". Dessa maneira, Fernão Dias Pais tinha em mãos os 
roteiros (informações) dos antigos (o "Ciclo Paraupava"). 2) Em 1718 Pascoai 
Moreira Cabral dirige-se ao hoje Mato Grosso. 3) Em 1722, o Anhanguera I1 
com os roteiros dos antigos em mãos, dirige-se ao Sertão dos Goiás (ex-Sertão 
do Paraupava). 

Começava, com esses três sertanistas e bandeirantes, o descobrimento 
de minas de ouro, a fixação do homem à terra e a fundação das vilas e cidades, 
surgindo assim as Capitanias de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, destacadas 
da Capitania de São Paulo. 



ARTIGOS 

A CORTE NO SEGUNDO REINADO 

Nilva R. Mel10 

D. Pedro morreu com 66 anos mas reinou longamente, por 58. Durante 
sua vida naturalmente sofreu transformações na personalidade à medida que a 
idade avançava, que sua cultura crescia, que seu gosto pela leitura e meditação 
se aprofundava. 

Aos 18 anos, em janeiro de 1843, o Imperador recebeu na Corte o casal 
Langsdorff. A bela Baronesa que também era inteligente e observadora notou e 
anotou o comportamento do Imperador adolescente e de sua irmã, a Princesa 
Januária, pouco mais velha do que ele. 

A influência da severa educação dada às crianças pela rígida e virtuosa 
Senhora Verna de Magalhães, Condessa de Belmonte, aquela que recusou 
desabridamente as atenções amorosas de Pedro I, revelava-se claramente na 
ingenuidade infantil da Princesa Januária que, no decorrer de uma recepção em 
São Cristovão, só teve como assunto de conversa com a senhora Langsdorff, 
troca de idéias sobre a cascata da mjuca, ou do Corcovado. Como diz Wanderley 
Pinho (1) : "conversas de menina educada entre muros de um palácio, fora do 
mundo e sem mais conhecer além do que tinha diante dos olhos". 

Mas o que impressionou a Baronesa de Langsdorff foi o comportamento 
do Imperador, tímido, calado, de olhos sempre baixos, voltando as costas às 
mulheres, e como medida de segurança contra possíveis tentações, cercado 
pelos ministros e carnareiros. 

O comportamento esquivo do moço Imperador contrastava com a atitude 
gentil e graciosa de sua irmã, a Princesa Januária, que no cerimonioso beija- 
mão da Corte, retribuía o beijo na mão com um beijo na face de cada uma das 
damas do Paço. 

Entretanto, aos poucos, e até um pouco depressa, foi o Imperador pondo 
de lado sua timidez e seu medo pelas mulheres, e passou a amar as festas e 
saraus em que dançava longa e incansavelmente. Mesmo após o casamento 
com Tereza Cristina não diminuiu seu ardor pela dança. 

Em 24 de julho de 1841, houve em Palácio, baile comemorando os últimos 
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lampejos da aclamação de Pedro 11. 
Em 31 de julho de 1842, aniversário de D. Amélia, viúva de Pedro I, 

grande baile na Corte. 
Em 19 de setembro desse ano, outra recepção em homenagem ao Príncipe 

Adalberto da Prússia. 
Em 29 de outubro, mais um baile, agora para despedida ao príncipe 

prussiano. 
Em 1843, por ocasião dos festejos do casamento do Imperador, houve 

recepção na Corte. 
Em 13 de maio de 1844, sarau em homenagem aos Condes de Aquila. 

Tudo leva a crer que a graciosa Januária teve um casamento de amor. A paixão 
deve ter surgido rápida e ardente entre a Princesa brasileira e o Conde de Aquila, 
fidalgo napolitano, irmão da Imperatriz Tereza Cristina, que tinha acompanhado 
a noiva de Pedro I1 para entregá-la ao Imperial esposo. 

Na verdade, nessa época a Corte era alegre, liderada por um Imperador 
moço que gostava de festas e da companhia de mulheres bonitas. 

Tudo era pretexto para se organizar um baile em que o dançarino mais 
ardoroso era sem dúvida o Imperador. 

Como Tereza Cristina claudicava de uma perna, sua dança era cuidadosa, 
mais lenta, amparada pelos seus pares. Já D. Pedro, ágil, vivaz, não tinha 
restrições e dançava levemente, adorando valsar, em volteios estonteantes com 
as mais belas damas da Corte. 

Um detalhe curioso dessas festas é que até a chegada ao Brasil do príncipe 
de Joinville, futuro marido da Princesa Francisca, as princesas só podiam dançar 
com príncipes estrangeiros ou com as outras damas. 

Ora, como esses príncipes por aqui apareciam só de quando em quando, 
as princesinhas passavam aborrecidamente as noites dos belos bailes a dançar 
tendo como pares, mulheres. 

A chegada do Príncipe de Joinville, afrouxou um pouco o rígido protocolo 
e as princesas puderam dançar com outros cavalheiros além dos príncipes 
visitantes. Entretanto, quando os príncipes que aqui vieram, voltaram para suas 
terras, de novo as princesas tinham como pares, suas amigas. 

Afora as recepções palacianas, nas viagens do Imperador, grandes festas 
eram organizadas em sua homenagem. Em 1845, acompanhado de Tereza 
Cristina, visitou o Sul do País, e de acordo com o depoimento do Segundo 
Visconde de Macaé, o moço Imperador divertira-se imensamente. Disse ele: "já 
dança seis contradanças em uma noite, e já está em um baile fora de casa e de 
seu paço sem sono e sem fastio até uma hora da madrugada". (2) 

Em 1847, fazendo visitas pela Província do Rio de Janeiro, agora sem 
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Tereza Cristina, novamente se mostrou D. Pedro o "causeur" encantador, 
dançarino infatigável, "amigo de uma boa roda de moças", como diz Wanderley 
Pinho (1) . 

O último grande baile da Corte foi em 31 de agosto de 1852 em que o 
entusiasmo e animação de D. Pedro fizeram a recepção prolongar-se até as 
cinco da madrugada. 

É dessa festa real um desfile encantador de "toilettes" femininas registrado 
pela cronica social da época, e anotado por Wanderley Pinho (1) : a futura 
Viscondessa de Uruguai com um vestido de seda amarela coberta de rendas de 
Bruxelas, a Marquesa de Caxias com vestido de veludo "grenat", a futura 
Viscondessa de Nogueira da Gama em brocatelo branco e verde-esmeralda, a 
futura Viscondessa de São Lourenço em vestido de cetim branco ornado de 
rendas de ponto de Inglaterra, os cabelos belamente toucados de penas brancas 
e douradas, a senhora Sousa Franco vestida de chamalote cor de rosa, os cabelos 
ornados de brilhantes, Carolina Pereira com belo vestido de cetim branco 
recoberto por três saias de fi16 de seda, os cabelos ornados em flores de ouro. 

E, afortunada entre todas, Maria Eugênia Guedes Pinto, a quem o 
Imperador admirava, vestida de chamalote cor de ouro, saia com dois babados 
arrepanhados com "marabouts" e espigas douradas. 

Conta Heitor Moniz (3) que a filha do Visconde de Maranguape, Maria 
Eugênia, era viúva do banqueiro Guedes Pinto quando D. Pedro a encontrou. 
Esse autor traça da moça um relato entusiástico que bem explica o encantamento 
do Imperador: "Ella era tida, nesta occasião, como uma das mais bellas mulheres 
do Brasil. Estava no verdor da mocidade. 'IInha um corpo admirável. Um rosto 
lindo. Uns olhos maravilhosos". 

O Conselheiro Albino José Barbosa de Oliveira em suas "Memórias" 
recordou-se dessa festa magnífica de 31 de agosto de 1852, em que até 
casamentos foram ajustados. Diz ele: "foi nesse baile que José Inácio Silveira 
da Mota requestou a Albininha filha de Martins Pinheiro e ajustou casamento 
com ela". (4) 

E continua, dando-nos agora motivação para imaginar o luxo e 
encantamento dessa recepção: "Isabelinha foi e levou um vestido de seda que 
nos custou cem mil-réis na loja do Leal & Gama. Era nesse tempo o custo dos 
melhores vestidos. Havia dois cortes iguais na qualidade e no preço somente 
diversos na cor. A Condessa de Baependi levou o azul e Isabelinha o cor-de- 
rosa7'. (4) 

Portanto, nessa época a Corte do Brasil era alegre e jovial. Como diz 
Wanderley Pinho (1) , o grande cronista do segundo Reinado: "A fama de triste 
da corte brasileira, como estamos a ver, não tinha fundamento naqueles primeiros 
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anos, e o grande festeiro era então o próprio Pedro 11, sempre disposto à dança, 
na Corte ou em viagem; com a Imperatriz ou sem ela". 

Mas essa grande recepção de 1852 foi a última da Corte. Daí para diante 
D. Pedro parece ter perdido o gosto pela valsa, pelas festas e reuniões alegres. 
Talvez fosse pelo desencanto de seu casamento com uma criatura que estava 
tão longe da mulher que idealizara para esposa, embora fosse uma alma 
boníssima. Talvez por ter se aprofundado no gosto pela literatura, pela ciência, 
pelas línguas, o que naturalmente afasta os homens das reuniões em que o 
tempo é gasto com agradáveis futilidades. 

Além dos salões particulares havia no segundo Reinado o Clube 
Fluminense onde a alta sociedade dançava em grande estilo. 

Em 20 de julho de 1860 o Clube inaugurou novos salões em bela festa à 
qual compareceu D. Pedro 11. 

A crônica social da época cantou nesse baile a elegância e o luxo de 
vestuário e jóias da senhora Guedes Pinto, provavelmente a mesma Maria 
Eugênia a quem admirava o Imperador. Disseram dela que os "olhos lindos e 
expressivos não se deixavam vencer pelos mil focos de luz desprendidos dos 
brilhantes que lhe enfeitavam o colo, os pulsos e o peito". (Citado por Wanderley 
Pinho) (1) 

Dominando o Clube, havia o Cassino Fluminense que oferecia grandes 
festas iis quais também comparecia o casal Imperial. 

Green Arnold (5) fala de um baile, em 1847, que contou com a presença 
do Imperador e da Imperatriz que "dançaram a noite inteira...". 

Em 1852, a 25 de novembro, houve grande baile no Cassino que se poderia 
chamar de Baile Amarelo já que, segundo os cronistas, essa era a cor da maioria 
dos vestidos. Nesse baile debutou a filha de Joaquim Francisco Alves Branco 
Moniz Barreto, diretor do jornal "Correio Mercantil7': a garota, Eponina, tinha 
15 anos. 

Carl von Koseritz em 188 3 deu bela descrição do Cassino dizendo ser o 
salão "o maior, mais belo e mais luxuoso salão da América do Sul". (6) Havia 
na decoração, cortinas de damasco, grandes espelho, enfeites dourados, lustre 
magnífico com 200 bicos de gás: todos esses detalhes de um ambiente de sonho 
foram dados por von Koseritz. 

Contrastando com o luxo e requinte do Cassino, havia o Alcazar que se 
tinha instalado na rua da Vala, nas vizinhanças da rua do Ouvidor. 

Manuel de Macedo (7) investe contra esse Alcazar pecaminoso, dizendo: 
"o teatro dos trocadilhos obscenos, dos cancãs e das exibições de mulheres 
seminuas, corrompeu os costumes e atiçou a imoralidade". 

Entre as belas mulheres que dominavam o Alcazar estava Aimée, que o 



Visconde de Taunay (8) chama de sedutora. 
Curioso é que apesar do Alcazar ser detestado pelas famílias respeitáveis 

da Corte, especialmente pelas mulheres, informa o Visconde de Taunay que: 
"( ...) quando se anunciariam espetáculos extraordinários destinados a famílias, 
foi a concorrência enorme e a salazinha da Rua da Vala (depois Uruguaiana) 
ficou cheia a transbordar do que havia de melhor e de mais embiocado no Rio 
de Janeiro, deixando bem patente a curiosidade - e mais que isto - ansiedade de 
conhecer o que havia de encantador e delirante naquelas representações". (8) 

O hábito de Pedro I1 de freqüentar os bailes do Cassino repercutia mal 
nas cortes da Europa como se pode depreender de carta escrita pela Princesa de 
Joinville, D. Francisca, irmã do Imperador, a Paulo Barbosa da Silva, Mordomo 
Imperial: "( ...) Tudo vai bem mal na Casa. As dívidas começam e dizem já 
serem grandes, isto tudo por falta de ordem. O mano não dá mais bailes, nem 
saraus, não viaja mais. Tudo isto é de um efeito péssimo. Então vai aos bailes 
do Cassino, o que é de mau efeito, e temo que lhe faça mal ao prestígio que os 
nossos compatriotas ainda garantam pela monarquia.". (Citado por Wanderley 
Pinho) (1) 

D. Pedro era também censurado por não dar mais bailes no Paço, 
freqüentando, no entanto, os do Cassino e recepções particulares. 

Quando a princesa Isabel, herdeira do Trono, tinha seis anos, já o 
Imperador começava a mergulhar no estado depressivo que veio a marcar sua 
vida e seu comportamento até o fim. 

A verdade é que a herdeira brasileira nunca havia comparecido a um 
teatro ou baile até seu casamento. 

A feliz união com o conde d'Eu proporcionou a Isabel uma vida mais 
normal, mais alegre. 

No Paço Isabel, o atual Palácio Guanabara, ofereceram-se recepções à 
sociedade do Rio de Janeiro. 

Nessas festas, mais do que a dança, dominava a música, a tal ponto que 
Quesada, o ministro argentino, reclamava serem as reuniões do Paço Isabel 
"excessivamente filarmônicas". (Citado por Wanderley Pinho) (1) 

No Palácio dos Condes d7Eu, mostrava-se claramente que a dona da casa 
tinha tido refinada educação, e que era filha de um intelectual, e esposa de um 
homem culto. 

De 1840 até a guerra do Paraguai dançava-se demais nos salões do Rio 
de Janeiro. As moças e os rapazes dançavam, tocava-se piano, cantava-se, diziam- 
se poesias, e meu Deus, como se namorava. Os leques, de enfeites e cores 
variadas eram eloqüentemente utilizados na linguagem do amor. 

Além do Paço Isabel vários foram os salões de sucesso na Corte. 
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O senador Miguel Calmon du Pin e Almeida, futuro Marquês de Abrantes, 
aquele que deveria ter se casado com a Condessa de Barral, teve por esposa 
Maria Carolina da Piedade, filha de banqueiro, afeita ao luxo e às belas festas. 
Em sua residência, o Palácio Meriti, recepções de grande estilo foram oferecidas. 

O Marquês de Abrantes era homem de réplica fina, cintilante e rápida. 
Sabia esgrimir bem no jogo da conversa galante. Conta-se que o Marquês tinha 
em seu passado amoroso a recordação de uma paixão por uma bela criatura 
que se chamava Margarida. Certa vez foi surpreendido por uma dama ao admirar 
um arranjo de flores disposto em um vaso. 

Indiscreta e maliciosamente a dama observou: "procurando Margaridas, 
Marquês?" O Marquês teve a resposta elegante, rápida e fácil: "é verdade, minha 
senhora, procuro margaridas mas só encontro saudades". (Citado por Wanderley 
Pinho) (1) 

Em 15 de agosto, no dia da G16ria, o Palácio Meriti que ficava no largo 
da Glória, abria seus salões para um baile que marcava época. 

Este salão da Marquesa de Abrantes teve vida enquanto viveu a Marquesa, 
por quase 40 anos. A Marquesa em segundas núpcias passou a ser Viscondessa 
de Silva. 

Nesse salão imperaram dois leões da moda: no da então Marquesa de 
Abrantes, Maciel Monteiro, e no da Viscondessa de Silva, Joaquim Nabuco. 

Maciel Monteiro, muito popular entre as mulheres, segundo os 
contemporâneos, teria calos nos dedos de tanto arrepanhar vestidos de seda. 

Nosso Don Juan nacional tinha alma romântica de poeta: é conhecido o 
belo soneto que escreveu não se sabe bem se para uma beldade recifense ou se 
para a Candiani. 

Vicente de Azevedo (9), com seu espírito satírico e malicioso, aventa 
uma terceira hipótese - o soneto teria sido escrito para as duas: "Maciel Monteiro, 
fiado em que o soneto não fosse conhecido na Corte, fingiu improvisá-lo sobre 
o balcão da loja Paula Brito, Praça da Constituição 64, onde se vendiam bilhetes 
para os espetáculos da Companhia Lírica Italiana ... Era ele disso capaz. E até de 
muito mais". 

Seja como for, e para quem for, o soneto é realmente bonito e chama-se 
"Formosa": 

"Formosa, qual pincel em tela fina 
Debuxar jamais pôde ou nunca ousara; 
Formosa, qual jamais desabrochara 
Na primavera rosa purpurina; 
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Formosa, qual se a própria mão divina 
Lhe alinhara o contorno e a forma rara; 
Formosa, qual no céu jamais brilhara 
Astro gentil, estrela peregrina; 

Formosa, qual se a natureza e a arte, 
Dando as mãos em seus dons, em seus lavores 
Jamais soube imitar no todo ou em parte; 

Mulher celeste, oh! anjo de primores! 
Quem pode ver-te sem querer amar-te? 
Quem pode amar-te sem morrer de amores?" 

Entretanto, Maciel Monteiro não foi apenas o galante frequentador dos 
salões da Corte. Personalidade multiforme, este médico pernambucano, literato, 
diplomata, político, chegou a ministro de Estado e foi em 1839 diretor da 
Faculdade de Direito de Olinda. 

Lourival Ribeiro (10) diz que em relação ao 2" Barão de Itamaracá sua 
imagem real foi completamente desfigurada, "o médico empreendedor e culto, 
atento aos problemas sanitários da Província natal, o político sagaz, o parlamentar 
empolgante, de palavra fácil, o diplomata hábil - que foi - perdeu-se na poeira 
do tempo7'. Faz essas considerações ao comentar o trabalho de Luiz de Castro 
Souza, "O Poeta Maciel Monteiro: de Médico a Embaixador", em que reabilita 
o homem que tendo sido figura de realce na vida política e intelectual do País, 
ainda encontrou tempo e gosto para ser árbitro da elegância e mestre da galanteria. 

Joaquim Nabuco era um homem bonito, conquistador fascinante e 
fascinado pelas mulheres. 

No dizer de Afonso Celso Jr. era "muito alto, bem proporcionado, a 
cabeça e o rosto deuma pureza de linhas escu1ph.u-al, olhos magníficos, expressão 
a um tempo meiga e viril, nobre conjuncto de força e graça". (11) 

Uma criatura com um físico privilegiado era ainda culto, inteligente, 
dotado de oratória brilhante. 

Não há dúvida de que Joaquim Nabuco admirava Maciel Monteiro, 2" 
Barão de Itamaracá, pois chegou a elegê-lo patrono de sua cadeira na Academia 
Brasileira de Letras. 

Nesses salões elegantes da Corte, em 1855, José de Alencar, já romancista 
famoso, sofre terrível desilusão amorosa: sua amada abandona-o e parte em 
viagem para a Europa, e em 1862 casa-se com outro, menos intelectual mas 
mais fidalgo. Era ela, Francisca Calmon Nogueira Vale da Gama. 



Parece que o nosso Alencar consolando-se dessa perda buscou lenitivo 
em outros amores. Mas ser romancista não fazia dele um bom dançarino. 

Como diz Wanderley Pinho (1) : "Dançando mal e não valsando nada, o 
seu flirt ter-lhe-ia recusado um convite, preferindo estouvadamente outro 
bailarino". 

Alencar humilhado e insultado declarou guerra à valsa em seus romances, 
"Senhora" e "Diva". 

A Condessa de Barral, o amor mais profundo e verdadeiro de Pedro 11, a 
mulher mais inteligente e culta do Segundo Reinado, conhecedora da etiqueta 
das Cortes mais refinadas do Velho Mundo, que contava entre seus amigos 
Vitor Hugo, Lamartine, Chopin, Pasteur, Gobineau, fez em sua casa de São 
Cristóvão, um local privilegiado de encontro de políticos, de homens que 
exerciam na época, influência notável na vida da Nação. 

Alexandre Mel10 (12) conlparando as duas mulheres que exerceram grande 
influência no Primeiro e Segundo Reinados, a Marquesa de Santos e a Condessa 
de Barral e de Pedra Branca, diz: "Mas enquanto a Marquesa dominava pela 
atração física, pelos encantos femininos, a Condessa deveu seu enorme prestígio 
à inteligência, educação e cultura, à vivacidade de espírito, ao conhecimento 
exato da etiqueta e do cerimonial palacianos. Não há dúvida, entretanto, de que 
essas qualidades intelectuais eram reforçadas, e de muito, por sua figura de 
mulher que, se não era de encantos feita, tinha uma extraordinária sedução 
pessoal". 

Termina assim seu belo trabalho: "Quando Deus me criou, diz Omar 
Kháyyám, poeta e sábio da Pérsia, no poema famoso Rubáiyát, ele sabia que eu 
ia ser um bebedor de vinho. Se eu não me embriagasse, Deus teria errado e 
Deus não erra. Se o Imperador e a Condessa, na trilha do destino, não se 
amassem, Deus teria errado e Deus não erra". 

A guerra do Paraguai aumentara a melancolia do Imperador, 
envelhecendo-o precocemente. As angústias, as preocupações do prolongado 
conflito agiram sobre Pedro I1 como tinha a guerra da Secessão agido sobre 
Lincoln. 

Entretanto, o término da guerra trouxe à sociedade do Rio de Janeiro 
uma vontade enorme de viver, de se divertir, de louvar por todos os meios a 
grande vitória e a paz resultante. 

Em 20 de julho de 1870, no palácio do Segundo Barão de Itamarati, 
grande baile com 1.500 convidados, foi oferecido ao Conde d'Eu. Compareceram 
Pedro I1 e Tereza Cristina. O comportamento amável e gentil do casal Imperial, 
de trato simples e cordial, justificava as palavras de Mitre sobre o regime 
brasileiro, de que nossa Monarquia era uma Democracia coroada. 
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Nesse baile, Hadfield (1 3) encantou-se com as moças belamente trajadas 
e principalmente com o Imperial casal, dizendo que aqui no Brasil tinhamos "a 
mélange of Royalty and Democracy probably not to be found in any other 
counúy in the world. 

Em 1889 a Corte brasileira viu duas grandes festas, as últimas do Segundo 
Reinado. 

A primeira delas, no Cassino Fiuminense, em 15 de outubro de 1889, à 
noite, em homenagem à volta do Conde d'Eu da sua viagem às Províncias do 
Norte e às bodas de prata da Condessa e Conde d'Eu. 

Em trabalho feito para o anuário do Museu Imperial, Marques dos Santos 
(14) descreve com detalhes deliciosos as belas "toilettes" femininas, baseado 
em dados fornecidos pela "Gazeta de Noticias" da época. 

A Princesa Isabel usava "belo vestido -é de seda azul-celeste, com 
guarnição magnífica de rendas brancas de Malines, ornando-lhe o colo 
riquíssimo colar de brilhantes e enfeitando-lhe os cabelos uma pluma azul com 
brilhantes; S.M. a Imperatriz trajava vestido de seda cor de chumbo (. ..)". (14) 

Dentre os lindos trajes, além dos vestidos reais acima descritos, escolhi 
alguns que mais me encantaram: 

D. Mercedes Bastos vestia "fíníssima gaze branca, guarnecida de violetas 
de Parma". (14) 

D. Constança Junqueira deve ter feito sucesso exibindo o belo traje em 
"moire" preto, "guarnecido de filó preto bordado a ouro". (14) 

A Baronesa de Ipanema vestia magnífica "toilette" em"peau de soieverde, 
de cauda, broché vert et vieux-rose, guarnecido de rendas pretas verdadeiras 
(de Chantilly)". (14) 

A Condessa de Moreira Lima devia brilhar sob os bicos de gás, envolvida 
em seu vestido "de chamalote de seda egípcio azul-celeste de cauda, enfeitado 
de filó de seda azul, recamado de sequins dourados". (14) 

Algumas 'toilettes" como a da Sra. Edmond Leuzinger eram absurdamente 
complicadas, pelo menos para o gosto de hoje: o vestido era azul-claro, "em 
radzmir, guarnecido de rendas de Bruxelas e miosotis em cujos galhos havia 
pássaros e ninhos". (14) 

Ou, então, o traje da senhorita Maria Rita Azambuja, acompanhado de 
vistoso arranjo de cabelos: "Vestido redondo de surah de seda branca, enfeitado 
de crepe-lisse branco, bordado de cor (à Pompadour), bouauet de rosas no 
ombro e rosas com borboletas na cabeça". (14) 
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D. Pedro, Imperador, estava em grande uniforme de almirante, e de casaca 
o Conde d'Eu e Dom Pedro Augusto. 

Aproximadamente 800 pessoas compareceram a essa recepção. 

A segunda grande festa de 1889 e a última do Segundo Reinado foi o 
Baile da ilha Fiscal realizado em 9 de novembro às vésperas da República. 

O baile foi homenagem prestada pelo Presidente do Conselho de 
Ministros, o Visconde de Ouro Preto à oficialidade do encouraçado chileno 
"Almirante Cochrane". 

Marques dos Santos (14) declara que esse baile foi a festa "mais 
esplendorosa e memorável nos fastos da nossa majestosa baía de Guanabara". 

Os responsáveis pelo sucesso do baile foram o Conselheiro Barão de 
Sampaio Viana, Inspetor da Alfândega e Comendador Adolfo Fortunato 
Hasselmann, Guarda-Mor. 

No dia do baile, a cidade inteira se movimentou e a rua do Ouvidor 
encheu-se de homens e mulheres que tratavam dos últimos detalhes nos trajes 
a serem exibidos no grande baile. 

As casas de modas, os cabeleireiros, os barbeiros, estavam repletos. 
Cabeleireiros eram requisitados por todos. Conta Marques dos Santos 

(14) que "o habilíssimo Alfredo, da Casa Schmidt, saiu em tíiburi às oito e meia 
da manhã e voltou para casa às dez da noite". 

O movimento nos barbeiros era grande. Os rapazes, de colarinhos 
pontudos e monóculo sem grau, tinham suas pastinhas cuidadosamente 
trabalhadas a ferro quente. 

Outros poupavam o trabalho aos barbeiros dormindo com papelotes 
conseguindo assim uma bela cabeleira revolta. 

Marques dos Santos (14) descreve com detalhes a decoração dos salões, 
a iluminação deslumbrante da Ilha Fiscal, o serviço da Casa Pascoal. 

A "Gazeta de Noticias" deu relação dos belos trajes usados nessa noite, e 
Marques dos Santos anotou em seu trabalho (14) . 

A Imperatriz com vestido de rendas de Chantilly pretas enfeitado de 
vidrilhos, a Princesa Imperial, em traje de "rica moiré antiaue preta listada, 
tendo na frente corpinho alto bordado a ouro". (14) Usava nos cabelos, belo 
diadema de brilhantes. 

Os vestidos eram das mais variadas cores, do preto ao branco, passando 
pelo rosa, azul celeste, verde, cor de ouro, encarnado. 

Algumas "toilettes" eram mais elaboradas, trabalhadas a capricho, como 
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o vestido de Dona Teresinha Souto, "de broché de seda encarnada, corpo de 
pelúcia encarnada e saia coberta de filó de seda creme, bordado de folhas de 
tinhorões e flores - rainhas Margaridas cor de rosa". (14) 

Ou o de Dona Adelaide Lima Braga em "ratzmir de cauda azul-celeste e 
rico broché da mesma cor, enfeitado de filó de seda bordado a prata". (14) 

Senhora Oliveira Rocha: "Vestido de seda indiana, listado de bronze e 
branco, guarnecido de passamenterie bronze, corpo com flores cardial e 
brilhantes". (14) 

Dona Maria Franco Dodsworth deve ter encantado em seu vestido de 
' ' m e  branca, guarnecido de rendas Malines e plumas". (14) 

Nesse Baile da Ilha Fiscal, nesse dia 9 de novembro de 1889, Heitor 
Moniz (3) conta que aconteceram coisas estranhas, de tonalidade aziaga, como 
que prenunciando o fim do Segundo Reinado. Diz ele: "Quando a carruagem 
imperial, em demahda ao Caes Pharoux, atravessou o Campo de Sant7Ana, a 
coroa, que se destacava no alto da Câmara Municipal, arremessou-se, ao solo, 
abrindo-se em pedaços". 

Houve mais: quando D. Pedro entrou no salão de honra rodeado de seu 
séquito, tropeçou, sendo impedido de cair pela intervenção pronta dos 
circunstantes. O Imperador saiu-se bem da situação embaraçosa, dizendo: "A 
Monarquia apenas escorregou; não caiu". (3) 

O erro foi pequeno porque a 15 de novembro, seis dias depois do grande 
baile da Ilha Fiscal, vinha a República. 

Fato estranho foi a coincidência de ter havido na mesma noite do baile 
da Ilha Fiscal uma reunião do Clube Militar onde se conspirava contra a 
Monarquia. Diz Heitor Lyra (15) : "Assim que na noite de 9 de novembro um 
numeroso grupo de oficiais se reunia no Clube Militar, sob a presidência do 
Tenente-coronel Benjamin Constant, onde se decidia dar a este carta branca 
para a Questão Militar resolver "como entendesse" - o que, dado o sentimento 
que prevalecera nessa assembléia, só podia ser contra o Governo". 

Afinal, como seria a brasileira que povoava os salões da Corte, encantando 
nossos antepassados com a graça de seu sorriso e a luz de seus olhos expressivos? 

Este século XIX foi assinalado pelo aparecimento na cena mundial de 
mulheres notáveis. 

A rainha Vitória reinava na Grã-Bretanha tendo sido proclamada em 1876, 
Imperatriz da Índia. 

George Sand era escritora de renome na França de Chopin, Balzac, Vitor 
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Hugo, Zola, Flaubert, Chateaubriand, Lamartine, Musset. 
Sarah Bernhardt assombrava o mundo com seu talento dramático. 
Em 1867 nascia Marie Skolodowska Curie, a grande física polonesa. 
Apesar dessas criaturas de exceção, cuja atuação intelectual e espírito de 

liderança modificavam o mundo em que viviam, o tipo feminino ideal era 
romântico, caracterizando a mulher-sonho, a mulher-doçura, a mulher-enfeite, 
a mulher-tentação que morava na imaginação do homem do século passado. 

Leite de Barros (16) descreve as mulheres dessa época como criaturinhas 
"frágeis, leves, de cintura estreita 45,48 centímetros no máximo colo à mostra, 
rosto pequeno e fino, sensibilidade enfermiça (...)". Acrescenta ainda que "todas 
elas eram assaltadas constantemente, por enxaquecas ou vertigens". Maia adiante 
diz: "E a finura da cintura, o uso obrigatório do espartilho, traia, quem sabe, a 
preocupação exagerada para com a feminilidade, expressando a transferência 
para a pauta social de uma sexualidade restrita, durante anos e anos, a finalidades 
quase que unicamente biológicas". (1 6) 

Para ter esse aspecto doentio tão cobiçado é evidente que eram as mulheres 
obrigadas a um regime de fome que afinava as silhuetas e retificava as curvas. 
Era tempo em que se morria de amor, e de tuberculose. 

O curioso é que a moda exigia de criaturas emagrecidas e pálidas, de 
cinturinhas de vespa, saliências abundantes. As mulheres usavam, então, de 
artifícios em tentativa válida de ajudar sua anatomia esbatida pela fome crônica: 
surgiram artefatos postiços feitos de borracha, coxa, panturrilha, ventre, busto, 
nádega. 

Wanderley Pinho (1) a respeito de um caso acontecido no salão da 
Marquesa de Abrantes, comenta que à custa "de um desses postiços de borracha 
cheios de ar" certa Baronesa, já madura, mostrava "umas parábolas de forte 
arrojo". 

A aplicação desses fabricadores de curvas era às vezes um tanto 
complicada envolvendo situações vexatórias eventuais. 

Um articulista anônimo em "A Semana Illustrada" em 17 de março de 
1861 (17) faz um comentário satírico e impiedoso sobre as moças solteiras da 
época. 

O trabalho que tem por título "A Moça Solteira", de início descreve 
comparativamente a menina casadoira da Corte e da província: 

"A moca solteira da corte é graciosa, frívola, elegante e artificial. 
A moca solteira provinciana é immobil, pesada, desajeitada, imbiucada. 
A da corte reconhece-se pelo desembaraço; a provinciana pelo immenso 

chapéo, quando é moda traze-o pequeno pelo trajar gothico, pela maneira de 
pegar no leque, e sobre tudo pela cor rosada de seu rosto". 
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Aí está, a mulher para estar na moda, para ser elegante, precisava ser 
pálida, desbotada. Se fosse corada era logo considerada rústica camponesa. 

Prosseguindo o autor, mostrando claramente estar amargando alguma 
profunda decepção de amor inflingida por alguma garota, faz um comentário 
conjunto da moça da cidade e da roça, cujo pecado mortal era o de ambicionar 
um marido: 

"Um bom casamento é a sua idea predominante, se ella tem uma educação 
sólida. Se porém foi educada com leviandade, se lhe abrasaram a imaginação 
com a cultura da poesia e das artes, a vida da moça solteira é um meditar sem 
fim - vive em continuo aborrecimento". 

Em seguida, tendo negado às moças os prazeres intelectuais, investe 
contraditoriamente contra a futilidade em que vivem, pensando em roupas, 
costureiras, fitas, sedas, veludos, chapéus: 

"Que prodigioso consummo faz ella de vestidos, chapéos, mantas e fitas ... 
Ella é rigorosa representante da moda. Calcula todas as suas acções. 
Se se levanta, é para íhe admirarem as fórmas; se sorri é para mostrar os 

dentes alvos e lindos. Quando os tem artificiaes, tapa a boca com o leque ou 
com o lenço. Se gosta do baile não é por si é pelo par com que dança ... 

Não come diante dos homens, não vive mais d'instincto: vive pela cabeça 
e pelo coração". 

Por fim conclui severamente: 
"O orgulho e a vaidade é o caracter de todas as moças". 
Não se sabe quanto há de verdade nesse depoimento, entretanto, mesmo 

fazendo o desconto de um certo exagero e manifesto sentido de hostilidade 
para com as donzelas de 1861, tem-se um retrato aproximado de como era e de 
como se comportava a mulher moça de meados do século passado. 

Vendo os retratos dessa época observa-se que com o correr dos anos, 
muitas vezes as sílfides se transformavam em volumosas matronas, mães de 
muitos filhos, a quem nem mesmo os apertados espartilhos conseguiam fazer 
curvas por mais tênues que fossem, ou, então, comprimindo a cintura mostravam 
a abundância do colo e dos braços. 

A moda feminina à meia altura do século dezenove era a das saias balão 
armadas por inúmeros saiotes e anáguas. Como abrigo, o xale generoso que do 
pescoço descia cobrindo a saia. 

Sobre o penteado em bandós, um chapéu pequeno e muito enfeitado, a 
capota. 

Para enfrentar o frio, a capa de fazenda pesada, o merinó, ou, então, para 
os dias de calor, feita de tecido vaporoso, renda, gaze ou seda. 

Paim Vieira (18) faz uma observação curiosa sobre toda essa indumentária: 
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"as roupas nesse tempo eram verdadeiros suadores" . 
Atribui-se a moda das saias balão à Imperatriz Eugêiia que assim vaidosa 

e habilmente encobriu o quanto pôde a gravidez real, continuando a encantar 
com sua graça e beleza as festas da Corte de França. 

O século dezenove estava para terminar, a moda modificava-se surgindo 
as anquinhas com grande volume das saias enfeitadas com sobresaias, franzidos, 
laços, opulentando em especial a região posterior do corpo. 

Fica-se a imaginar como deveria ser difícil o fácil ato de sentar-se. 
A moda era dominada por Paris de onde chegavam as revistas das quais 

eram copiados os complicados modelos. 
A verdade é que especialmente de meados de 1800 para diante até fins 

desse século, a indumentária feminina era graciosamente disposta para enfeitar 
a mulher, dando-lhe uma aparência delicada e frágil. 

Nossas patrícias andavam realmente muito envolvidas em panos. 
Entretanto, nos dias de gala havia farta exibição de generosos decotes e completa 
ausência de mangas que deixavam um bom pedaço das moças a descoberto. 

É curioso que os pés que nunca apareciam, nem mesmo, e muito menos, 
nas grandes ocasiões, eram um motivo particular de atração, como tudo que é 
oculto. As pernas deviam ser grossas, bem torneadas, e os pés pequenos e 
delicados: na verdade um contrasenso anatômico e estético. 

Joaquim Manuel de Macedo (19) termina seu romance, com a Moreninha 
tendo seus pés apaixonadamente beijados por Augusto. Ficamos a imaginar a 
posição em que deveria ter ficado o feliz amante, agachado ou, então, em pouco 
romântica atitude quadrupedal perante a amada. 

O mesmo Macedo, em "Memórias da Rua do Ouvidor" (7) conta-nos a 
respeito de um comerciante inglês, Mr. Williamns, que apesar de sua fleuma 
britânica, tomou-se de amores pelos delicados pézinhos de Mademoiselle Luci, 
terminando o podálico romance em casamento. 

em 1869 houve baile na legação inglesa homenageando a chegada de 
uma esquadra britânica ao Rio de Janeiro. O "Diário do Rio de Janeiro", de 29 
& agosto desse ano descrevendo a bela festa extasia-se com "um enxame de 
sereias" que tentavam os pobres mortais "com seus colos desnudados e meio 
ocultos por transparentes ondas & filó ...". (20) 

Curioso é que num rasgo de ingenuidade, com tanto decote audacioso 
para observar, o cronista subitamente descreve um pézinho que o encantou: 
"Depois, mais além, uma saia pouco levantada ao descer os degraus da escada, 
por medo de cair, deixa ver a ponta de um pézinho mal contido em um sapatinho 
de cetim: prazer raro e novo neste tempo. .. :. 

Luís Guimarães Júnior fez um soneto, "A Borralheira", cantando a graça 
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e o encanto de uns pés bonitos, que dizem era da Viscondessa de Cavalcanti. O 
poeta propõe-se a fazer uns sapatinhos para os lindos pés e finalmente pede à 
sua musa que faça a prova e verifique se a medida está correta: 

Meigos pés pequeninos delicados 
Como um duplo lilás - se os beija-flores 
Vos descobrissem entre as outras flores, 
Que seria de v6s, pés adorados! 

Como dois gemeos silfos animados 
Vi-vos ontem pairar entre os fulgores 
Do baile, ariscos, brancos, tentadores ... 
Mas - ai de mim! Como os mais pés calçados. 

"Calçados como os mais! que desencanto! 
Disse eu - Vou já talhar-lhes um sapato 
Leve, ideal, fantástico, secreto. .." 

Ei-10. Resta saber, anjo faceiro, 
Se acertou na medida o sapateiro: 
Mimosos pés calçai este soneto". 

Os sapatinhos do poeta-sapateiro que iriam calçar os pés da Viscondessa 
eram o soneto. 

Aliás deviam mesmo ser pés bonitos porque segundo informa Wanderley 
Pinho (1) antes de Luís Guimarães foram cantados por José Bonifácio. Este 
mesmo autor comentando o que chama de "culto ao pé" exercido naquela época 
com grande fervor, informa que Álvares de Azevedo, "mais exagerado que 
Luís Guimarães, descia de sapateiro a sapato": 

"Meu desejo era ser o sapatinho 
Que teu mimoso pé no baile encerra ..." 

Algumas damas mais arrojadas aumentavam o mistério de sua 
personalidade exibindo delicada correntinha de ouro em volta de um tornozelo. 

Wanderley Pinho ao se referir ao fato observa que a Cecília Braconnot 
Lage em tela de Jean van Beers, de 1895, mostra o pequeno enfeite. Infelizmente 
o "clichê" do quadro em seu livro (I) não pennite perceber o detalhe encantador. 
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Wanderley Pinho em seu extraordinário livro "Salões e Damas do Segundo 
Reinado" (I), fonte obrigatória de consulta constante para quem faz um trabalho 
como este, mostra-nos uma galeria de nossas patrícias, da Corte, de São Paulo 
e das outras Províncias, algumas delas realmente bonitas, apesar de contar para 
sua "maquillage" no máximo com o carmim, e talvez um p6 de carvão para dar 
maior profundidade aos olhos escuros e expressivos. 

Manuel de Macedo em seu romance "A Moreninha" (19) que é, sem 
dúvida, um livro que descreve costumes, trajes e hábitos familiares da época de 
sua publicação, 1844, conta-nos detalhes curiosos sobre o toucador das moças. 
Felipe recomenda com insistência a seu amigo Augusto que se vá vestir no 
gabinete das moças: "- Ora! pois tu deixas passar uma tão bela ocasião de te 
mirares no mesmo espelho em que elas se miram? ... de te aproveitares das mil 
comodidades e das mil superfluidades que formigam no toucador de uma 
moça? ... Vai! ... sou eu que to digo; ali acharás banhas e pomadas naturais de 
todos os países; óleos aromáticos, essências de formosura e de todas as 
qualidades; águas cheirosas, pós vermelhos para as faces e para os lábios, baeta 
fina para esfregar o rosto e enrubescer as pálidas; escovas e escovinhas, flores 
murchas e outras viços as..." 

Que pobreza de recursos se compararmos com o arsenal sofisticado de 
que hoje lança mão qualquer garota de classe média. 

Dentre os retratos antigos alguns são realmente encantadores. 
A Condessa de Iguaçu, Maria Isabel de Alcântara, a Bela, filha de Pedro 

I com a Marquesa de Santos, mostra em daguerreótipo, figurinha graciosa, 
rosto oval mimoso, busto emoldurado por ampla gola-xale da renda. 

A Senhora João Tobias de Aguiar e Castro, embora mais velha do que a 
Bela, e mais opulenta de formas, tem um rosto bonito, de olhos escuros. 

Clara Maria de Góis Calmon du Pin e Almeida, talhe elegante e rosto 
mimoso. 

Maria de Nazaré & Sousa Queiróz, cinturinha breve ajustada em galante 
vestido vaporoso, rosto delicado emoldurado pelo penteado em bandós, olha- 
nos através do tempo com olhos graves, estranhamente sérios em rosto tão 
jovem. 

A senhora Andrade Pertence, enteada de Francisco Manoel, cintura fina 
comprimida no espartilho, decote generoso de que emerge rosto bonito. 

Carolina Delfim Pereira, graciosa sem ser bonita, fazendo sentir que devia 
ser elegante e encantadora. Wanderley Pinho (1) nos diz que seu andar era tão 
harmonioso e musical que em um salão, quando andava parecia já estar 
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dançando. 
Baronesa de São Joaquim, em atitude gentil, com um toque andaluz na 

rosa do decote e no donaire com que segura o leque. 
Senhora Luis Pedreira de Magalhães Castro, rosto infantil, cabelos 

magníficos. 

Entretanto, não eram só as mulheres que se preocupavam em se apresentar 
bem. Os homens seguiam pelo mesmo caminho. 

De modo geral grandes barbas, fartos bigodes, suíças, davam aspecto 
grave a rostos jovens. 

Havia entre os homens e rapazes o que se nota também atualmente, aquilo 
a que Alexandre Mel10 chamou em um de seus romances, "Homens e Deuses" 
(21), de entronização do pêlo: "Grandes cabeleiras despencando para a nuca. O 
rosto sumido num cipoal de franjas e pastinhas. O bigode grosso. Cavanhaque. 
Grandes costeletas. Muito cabelo, muito pêlo. Aqueles jovens haviam 
entronizado o pêlo, haviam feito dele o orixá do seu terreiro". 

Há, entretanto, uma diferença marcante porque as fisionomias peludas 
não têm hoje o ar solene e triste de ontem. 

O próprio Imperador dava o exemplo: a não ser quando adolescente, 
sempre se apresentou com bigodes e grandes barbas de um louro dourado e 
mais tarde, brancos. 

Mais para o fim do século, as barbas vão desaparecendo mas os bigodes 
"fixados a cosméticos", como faz notar Paim Vieira (18), ainda enfeitam o rosto 
dos homens. 

A loja de perfumarias Desmarais na rua do Ouvidor, por voltas de 1835 
obedecendo a decreto da moda vinda de Paris, passou a pentear os elegantes à 
romântica o que exigia cabelos compridos e crespos. Fazer cabelos ficarem 
longos não era problema para quem tinha cabelos, mas fazê-los crespos não era 
tão fácil. 

Para se submeterem aos caprichos da moda rapazes e até mesmo alguns 
velhos usavam ferro quente e "havia jovens vaidosos, afeminados tafuis, que 
dormiam com os cabelos em papelotes, como as senhoras às vezes praticam ..." 
(Manuel de Macedo) (7) 

Depois surgiu a moda da "estrada da liberdade" que se utilizava de 
prolongado repartido que dividia os cabelos em dois lados, dando larga 
preferência à banda direita que se sobrepunha a um pequeno lado esquerdo. 

Manuel de Macedo (7) comenta que algumas mais pernósticos, que ele 
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taxa de tafuis aferninados, usavam a risca do repartido no meio da cabeça "como 
as senhoras em alguns penteados". 

Para manter os cabelos na posição desejada eram empregados óleos e 
banhas, especialidades do Desmarais. 

Os homens usavam sobrecasaca preta até a altura dos joelhos, calças sem 
friso, colete. 

Posteriormente a sobrecasaca passou a ser usada em ocasiões de cerimônia 
e o fraque era o traje de todos os dias. 

A "Revista Popular" (22) informa que na sessões da Câmara, em 1862, 
os deputados usavam não mais a casaca mas o plebeu paletó, e comentava a 
Revista com aguda ironia em que havia muito de verdade: "tinham adotado as 
modas dos paletots e proscrito a das casacas para não dar muito visivelmente a 
conhecer quais deles virarão casacas." 

Botinas pontudas, de verniz. Gravatas, inicialmente uma simples fita e 
depois as de "plastron". 

A variedade de chapéus era grande: cartola, chapéu coco, palheta, chapéu 
bilontra. Este Último, feito de pêlo de lontra, era um chapéu audacioso que, 
segundo Paim Vieira (18), dava ao dono um ar atrevido de conquistador galante, 
o que explicaria porque bilontra passou a ser sinônimo de "Dom João". (18) 

Em tomo de 1860, pelo menos aqui em São Paulo, os rapazes elegantes 
usavam sobretudos quentes de casimira, sem avesso: de um lado xadrez e do 
outro, liso, segundo informa Almeida Nogueira. (23) 

Os cariocas, que viviam na Corte, eram conhecidos pelo apuro e classe 
no trajar. 

Era assim que viviam na Corte, na bela cidade do Rio de Janeiro, os 
fidalgos de sangue azul, a gente de prol, a alta sociedade. 

Não cabe neste trabalho o estudo do povo, da massa anônima que se 
juntava nas ruas, aglomerada em volta dos palácios nas noites de recepção, 
olhando de longe o espetáculo de sonho, os belos e ricos trajes, as jóias, as 
lindas mulheres e os elegantes cavalheiros. 
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ATUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL NO COMBATE A 
REVOLTA OCORRIDA EM 1924, EM SÃO PAULO 

Lauro Nogueira Furtado de Mendonça 
Capitão de Mar e Guerra 

A 5 de julho de 1924, segundo aniversário do movimento eclodido em 
1922, no Rio de Janeiro, que passou à história com o titulo de Dezoito do Forte, 
levantou-se em São Paulo o 4" BC, sediado em Santana, o qual desde logo 
conseguiu a adesão de diversas corporações sediadas em S. Paulo, entre elas a 
cavalaria da Força Pública, aliciada pelo então Major Miguel Costa e o 2" Grupo 
de Artilharia Pesada, com sede em Quitaúna, dotado com canhões de 150 mm. 
de calibre. 

Alertado o General-de-divisão Abílio de Noronha, Comandante da 2" 
Região Militar, bem como da 4" Brigada de Infantaria, desde logo determinou 
fosse avisado o Presidente do Estado, Dr. Carlos de Campos, lançando-se 
imediatamente às contramedidas necessárias, atividade esta que cessou ao ser 
ele detido pelo Capitão Joaquim Távora, às ordens do General Isidoro Dias 
Lopes, Gen. R.l ,  veterano da revolução de 1893, Comandante das forças 
revoltadas. 

Ciente o Governo do Estado, logo o foram as autoridades federais, estas, 
por sua vez, ordenaram às forças navais que agissem para apoiar a manutenção 
da ordem. 

De pronto, exemplarmente rápida, foi a ação da Marinha, pois, já às 22 
horas do dia 5, suspendia da Guanabara, após abastecida de carvão, munição 
de artilharia e de boca e destacamentos do Batalhão Naval, a Esquadra do 
Exército, comandada pelo Contra-Almirante José Maria Penido e composta 
pelo encouraçado "Minas Geraes" e contra-torpedeiros "Amazonas" (no 1); "Rio 
Grande do Norte" (no 4); "Alagôas" (no 6) e "Matto-Grosso" (no 10). 

A 6 de julho, chegavam a Santos os três primeiros e desembarcavam do 
encouraçado 470 marinheiros, entre os quais englobavam-se os fuzileiros navais 
que guarneciam 2 canhões de campanha "Armstrong", de 75 mm. 

A tropa desembarcada pretendeu-se agregar o IIiro Naval de Santos, de 
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cujo efetivo, que atingia meio milhar, trezentos reservistas atenderam à 
convocação e foram subordinados ao Capitão-tenente Benjamin Sodré, famoso 
"foot-baller" conhecido pelo cognome de Mimi Sodré, exemplo de cavalheirismo 
e dignidade, emérito formador da juventude, e "leader" inconteste do escotismo 
brasileiro, substituindo na função o Capitão-tenente Octavio Figueiredo de 
Medeiros. 

Fundeado o "Minas" às 15 horas, no estuário de Santos, já às 18 horas 
embarcavam os expedicionários na composição ferroviária estacionada no bairro 
do Valongo, onde terminavam os trilhos da São Paulo Railway, bem afamada e 
melhor administrada estrada de ferro, prontos a seguir serra acima. 

Comandava-os o Imediato do encouraçado, Capitão-de-fragata Joaquim 
Anatocles da Silva Ferreira e estava organizada conforme as determinações da 
Organização Interna de bordo, em um batalhão de infantaria, com três 
companhias, ao qual agregaram-se o Tiro Naval de Santos e as duas peças de 
artilharia, estas sob o comando do Capitão-tenente Nelson Noronha de Carvalho. 

Reunidos para embarque, logo foi observado haver profundo desalento 
entre os reservistas do Tiro Naval, com lacrimosas manifestações de seus 
familiares e até mesmo sinais de deserções, com abandono de armas e de 
equipamentos. 

Tal circunstância fez, com que o Tenente Sodré, devidamente autorizado 
pelo Comandante Anatocles, reunisse seus subordinados e declarasse que s6 
deveriam permanecer aqueles que fossem voluntários, restando em sua 
companhia, apenas 28. 

Deslocaram-se então as tropas para São Paulo, pontas de lança de 
sucessivas remessas de homens e de materiais que haveriam & mover - se 
serra acima e de que nos deixou lembrança visual o conhecido pintor Pancetti, 
então marinheiro e um dos expedicionários. 

Seguiam as forças navais com ordens para prestar auxílio ao Doutor 
Carlos & Campos, que se defendia nos Campos Elíseos, corajosamente apoiado 
por um pugilo de oficiais e guardas, fiéis ao governo legal. 

Ao chegarem ao alto da serra, encontraram dois pelotões de infantaria, 
que acompanhavam duas peças de artilharia, de 75 mm., tiro lento, marca 
"Kmpp", pertencentes ao 3" Grupo de Artilharia de Costa, sediado no Forte de 
Itaipu, comandadas pelo Major Eduardo Backer. 

Contrariando a opinião do Major Backer, o Comandante Anatocles decidiu 
seguir adiante, sem esperar o clarear do dia. Ao aproximar-se da estação do 
Ipiranga, encontrou a via férrea obstruída por uma locomotiva tombada. 

Paralisado o comboio, seguiu para diante uma patrulha de fuzileiros navais 
que, atacada, recuou, por ordem de seu comandante. 
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O restante da tropa, encabeçada pela Ia Companhia, formada em três 
colunas, indo uma sobre a via férrea e as outras duas, a cada lado, logo encontrou- 
se sob fogo. Não adestrados para combates em terra, os marinheiros debandaram, 
atirando desordenadamente, até que o Capitão-tenente Helvécio Coelho 
Rodrigues, Comandante da 3" Companhia, ordenou-lhes que cessassem o fogo, 
pois sua munição restringia-se a 60 tiros por fuzil, ficando eles abrigados pelo 
talude da estrada e ferro e imobilizados pelo fogo adversário, até que o Tenente 
Sodré mandou que atirassem os globos de luz, os quais mantinham-se 
iluminados. Cessou, assim, o combate do Ipiranga. 

Elevaram-se a 30 as baixas, dentre elas, 4 mortos, dos quais o santista 
Alceu Martins Parreira, um dos companheiros do Tenente Sodré, piedosamente 
guardou os nomes, e encontram-se, hoje, inumados em Santos. Eram eles: 

CB Enoch Terto Pereira 
MN Aparício Marques Portela 
MN Manoel Theophilo 
MN Antonio Simplicio dos Santos 

Para a baixada, sob intenso frio, retornaram os feridos e os reservistas 
do -ro Naval, depois de seu inusitado batismo de fogo. 

Após cessado o entrevero, o grosso da tropa de marinha recuou para São 
Caetano, enquanto a 3" Companhia e a bateria do Batalhão Naval, ao amanhecer, 
marcharam para S. Paulo, chegando ao pátio do Colégio, quatro horas após. 

Seguiram-nas as companhias que constituíam o grosso da tropa, após 
almoçadas, em caminhões requisitados, indo alojar-se no Palácio da Justiça. 

Enquanto prossegue o dia 7 e organiza-se a investida ao Palácio dos 
Campos Elíseos, voltemos a Santos. 

Neste dia, chegou o "Matto-Grosso", que fora retido algumas horas em 
São Sebastião, por ter tido queimado, um de seus mancais. Estando fundeado 
no canal, frente à então Vila Bela, foi sobrevoado por um hidroavião "Curtiss" 
que, sob o comando do Capitão-tenente Deodoro Neiva de Figueiredo, constituía 
a vanguarda da Aviação Naval, a ser empenhada na campanha. 

Eram, os dois primeiros, os de indicativo MF, números 1 e 2, aos quais 
seguir-se-iam 6 outros hidroaviões "Curtiss" F 5L, organizados em duas 
esquadrilhas e mais os "Curtiss" HS 2L disponíveis, do total de cinco existentes. 

Simultaneamente, foram substituídos em suas funções os oficiais que 
não mereciam a confiança das autoridades navais, sendo muitos deles enviados 
à capital, na qualidade de presos. 

Entre os substituídos estava o Capitão-tenente João Soares de Pina, 
Comandante da Escola de Aprendizes-marinheiros, situada no local onde existira 
o Forte Augusto, na Ponta da Praia, em prédio que hoje abriga o Museu de 
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Pesca. Assumiu o comando da escola, o Capitão-tenente Mário Lopes Ypiranga 
dos Guaranys, Imediato do "Amazonas". 

No dia 8, os contingentes da Marinha reiniciaram suas operações, indo 
reforçar o da Força Pública que retomara o edifício do Telégrafo Nacional, à 
Rua José Bonifácio. Comandava o pelotão de reforço, composto de 31 
marinheiros, o 2" tenente Pedro Paulo de Araújo Suzano, que já vira cair, 
mortalmente ferido, a seu lado, o marinheiro-nacional Manoel Theophilo, no 
Ipirang a. 

A tarde, a artilharia revoltosa iniciou, distribuídas suas peças no Morro 
dos Ingleses, segundo fontes navais, por detrás do Cemitério do Araçá, segundo 
outras, ou mesmo, conforme terceiros, do próprio Campo de Marte, violento 
bombardeio, com seus obuzeiros de 150 mm, contra o Palácio do Governo, 
obrigando o Dr. Carlos de Campos a transferir-se para a Secretaria de Justiça, 
junto ao Pátio do Colégio. 

Suzano, substituído que fora pelo 2" tenente Jatyr de Carvalho Serejo, 
recebeu ordem do Capitão-tenente Demétrio Bogado de Oliveira, que assumira 
o comando da 1" Cia. e, neste momento substituía o Ajudante da Força de 
Desembarque, para reocupar a posição abandonada, com um magote de 
marinheiros. 

Ao avançar, os marinheiros encontraram a tropa que recuava, em 
debandada, pelo que o Tenente Suzano ordenou que fossem caladas as baionetas 
de seus comandados, a fim de forçar os soldados em pânico, a fazer face ao 
adversário. Este, no entretanto, deixara de aproveitar o momento favorável 
proporcionado pelo fogo de sua artilharia, para ocupar os Campos Elíseos e 
arredores. 

Sua artilharia, no ínterim, voltara-se contra a Secretaria de Justiça, 
ameaçando seriamente a nova posição ocupada pelo Dr. Carlos de Campos. 

Enquanto tais fatos ocorriam, a artilharia de marinha, instalada na travessa 
do Mercado e a do Forte de Itaipu, na esplanada do Carmo, ripostavam ao 
fogo, na Luz, onde se estabelecera o QG rebelde, nas instalações do 1" Batalhão, 
havendo assumido o fogo das peças de 75 mm. do Batalhão Naval, o Capitão- 
tenente Helvécio Coelho Rodrigues. 

Retirado o Presidente e demais autoridades dos Campos Elíseos, tornara- 
se ocioso manter esta posição, arriscando o pessoal a perdas inúteis, logo 
redobradas ao ser duramente atingida a Secretaria da Justiça, onde uma s6 
granada teria ceifado a vida de seis marinheiros. 

O duelo de artilharia havia avariado os obturadores dos canhões de Itaipu 
e o eixo de uma das peças de marinha. 

Acossados pelo fogo adverso, o Dr. Carlos de Campos e demais seguidores 
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embarcaram em dois automóveis, deslocando-se, pela ma Vinte e Cinco de 
Março, para Guaianazes, Vila Matilde e, finalmente, de trem, foram encontrar- 
se, em Mogy das Cruzes, com o General Eduardo Sócrates, Comandante-chefe 
das forças legalistas. 

Abandonados à sua sorte, os sobreviventes, marinheiros e soldados, 
passaram às ordens do Coronel da Força Pública Christiano Klingelhoefer, 
distinto oficial, veterano da campanha da França, onde combatera, na 1" Grande 
Guerra, incorporado ao exército francês. Este oficial organizou a retirada, 
incumbindo as forças de marinha da escolta de prisioneiros e, seguindo pela 
rua da Glória, em direção ao Cambuci e Ipiranga, deixou para trás o centro da 
cidade, deixando abandonados mortos e feridos, anônimos mártires da 
legalidade. 

Tendo o Comandante Anatocles, após a retirada do Dr. Carlos de Campos, 
decidido reembarcar as forças de marinha, deixando-lhes, entretanto, o canhão 
de 75 rnrn, com a dotação reduzida a 40 granadas, à vista do grande dispêndio 
ocorrido, enquanto o restante seguia para Santos, a recolher-se a seus navios, 
reduzidos os efetivos no total de 83 homens, entre mortos, feridos e extraviados. 

Klingelhoefer passou, no dia 10, o destacamento, ao Coronel do Exército 
João Baptista Pires de Almada, Comandante do 4" Regimento de Cavalaria 
Divisionária, de Três Corações. Helvécio assumiu o comando da artilharia de 
marinha, que aguardava o reforço de novos canhões e de munição e convidou 
o Tenente Suzano para auxiliá-lo, instalando-se a bateria na Vila Seckler, próximo 
a Sacomã. 

Estabilizava-se a frente, após cinco dias de árduos, porém desconexos 
combates, cujo resultado afigurava-se favorável aos revoltosos, pois as tropas 
de terra que os deviam combater aderiam, como o 6" R.I., de Caçapava, o 4" 
R.I., de Quitaúna; o 2" Grupo de Artilharia de Montanha, de Jundiaí; o 5" B.C. 
de Rio Claro; o 6" B.C. de Ipamery e o 2" Regimento de Cavalaria Divisionária, 
de Pirassununga, ou limitavam-se a estéreis e perniciosos bombardeios de alvos 
civis, com grave prejuízo para a indústria e o comércio locais. 

O Governo optara, obviamente, por uma estratégia de progressivo 
desgaste do adversário, talvez mesmo por não confiar nos elementos que tinha 
à mão, cerceando aos oponentes os recursos para prosseguir a luta, não obstante 
os sacrifícios impostos à população civil que, tomada de pânico, às centenas de 
milhar, abandonara a cidade. 

Em Santos, a situação do Governo era firme. O Almirante Penido fora 
nomeado Governador civil e militar da cidade e nela concentravam-se recursos 
vindos de todo o país - prêmio cobiçado para quem domina os mares e, portanto, 
suas vias de comunicação. 
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Sucessivamente chegavam ao porto, até o dia 9, o contra-torpedeiro 
"Sergipe" (no 7) e o cruzador-escola "Benjamin Constant"; a 10, o contra- 
torpedeiro "Maranhão" (no 12); a 12, o cruzador "Barroso"; a 14, finalmente, os 
rebocadores "Heitor Perdigão", "Muniz Freire" e "Tenente Lahmeyer", aos quais 
somou-se o navio-mineiro "Tenente Maria do Couto". 

A organização dos diversos serviços prosseguia, acelerada e 
eficientemente, com as medidas a seguir enumeradas: 
1) Organização de um "serviço logístico naval", a cargo do Capitão-de-fragata, 

Comissário, Pedro Duarte Nunes, que cuidou do abastecimento, não só de 
munição de boca, como de agasalhos, para o que chegou a adquirir 800 
cobertores, imprescindíveis, nas condições climáticas da época, atingindo a 
perfeição de organizar uma composição ferroviária, como cozinha de 
campanha. 

2) Organização de nova força de marinheiros, a qual foi enviada para S. Paulo 
no dia 13, composta por 833 oficiais e marinheiros, comandada pelo Capitão- 
de-corveta Clodoveu Celestino Gomes, Comandante do contra-torpedeiro 
"Amazonas", para cuja composição concorreram todas as unidades navais 
supracitadas e mais um contingente do encouraçado "São Paulo", navio 
esse que permanecera na Guanabara. 

3) Superintendência das ligações ferroviárias, para a qual foi nomeado o Capitão- 
tenente Annibal de Mattos, ficando cada estação a cargo de um oficial. Mais 
tarde foi substituído pelo Capitão-de-fragata Mário de Paula Guimarães. 

4) Preparo de galeras da estrada-de-ferro (gôndolas), em cada uma das quais 
foram fixados, nas oficinas da Companhia Docas de Santos, dois canhões 
de tiro rápido, totalizando 14 peças, ficando o serviço a cargo do Capitão- 
de-corveta Roberto Guedes de Carvalho, tudo conforme a relação a seguir: 
2 canhões de 38 mm de calibre, do "Benjamin Constant"; 
2 canhões de 38 mm de calibre, do Nordenfelt, da Escola Naval, vindos pelo 
"Heitor Perdigão"; 
2 canhões de 47 mm de calibre, Armstrong, do contra-torpedeiro "Matto 
Grosso"; 
4 canhões de 47 mm de calibre, Armstrong, do contra-torpedeiro "Sergipe"; 
2 canhões de 47 mm de calibre, Armstrong, do encouraçado "Minas Geraes"; 
2 canhões de 57 mm de calibre, Nordenfelt, do cruzador "Barroso". 

Coube ao Capitão-tenente Sylvio de Camargo reabastecer, com 13 
cunhetes de 75 mm, totalizando 200 projetis, a bateria do Tenente Helvécio, 
que, no dia 10, não dispunha senão de 40. Quanto ao outro canhão de 75 mm, 
substituído seu eixo, retornou à frente do combate, no dia 11, imediato à chegada 
à Vila Seckler, do contingente de marinha. 
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5) Estabelecimento de uma observação aeronaval, a estender-se de Itanhaém 
para o norte, realizada pelos hidroaviões "Curtiss" disponíveis, que chegaram 
a sobrevoar São Paulo, e por dois contra-torpedeiros, em cruzeiros ao longo 
da costa. Em uma dessas missões perdeu-se o hidroavião do Tenente 
Fernando Savaget, conseguindo o piloto escapar ileso. 

6) Controle da navegação e operações portuárias, intensamente voltadas para 
as necessidades bélicas, registrando-se, entre outras, a chegada dos seguintes 
navios: 
"Manoel Lourenço7', do Lloyd Brasileiro, com uma companhia de 
metralhadoras pesadas; 
"Ruy Barbosa", da mesma Cia., com tropa; 
"Miranda", ainda do Lloyd, com munição de guerra; 
"Mandú", da mesma companhia, com 12 canhões de 75 mm; 
"Poconé", também do Lloyd, com um destacamento da Brigada Militar do 
Rio Grande do Sul, a caminho do Rio de Janeiro. 

7) Outrossim, garantia-se a retaguarda, sendo presos e remetidos para o Rio de 
Janeiro, mais de sete dezenas de suspeitos, entre eles diversos oficiais da 
Armada. 

Enquanto tais fatos se passavam, quebrados apenas pelo regresso do 
contra-torpedeiro "Alagôas", no dia 10, à Guanabara e pelo sobrevôo da cidade 
de Santos e do "Minas Geraes" pelo avião JN-4D - "Jenny", de Anésia Pinheiro 
Machado, a 19, com o fim de lançar boletins pró revolução, a frente de combate 
não sofrera alterações de vulto. 

Deixáramos os Tenentes Helvécio e Suzano, no dia 10, com seu único 
canhão, estacionados próximo ao Sacomã e escassos em matéria de munição, à 
espera do reverso da maré. 

Nesse mesmo dia incorporou-se, no Ipiranga, o 4" Regimento de Cavalaria 
Divisionária, formando-se o Destacamento Almada, sobre o qual um contingente 
revoltoso, instalado no edifício do Museu do Ipiranga, abriu vivo fogo de 
metralhadoras. 

O 75 do Tenente Helvécio revidou e, após 10 tiros, cessou o fogo, apesar 
de não dispor, então, de telênietro e muito menos de carta do local. 

A 11, não só foi recebido o outro canhão de 75 mrn, devidamente reparado, 
como chegou a primeira gôndola artilhada, sob a chefia do Capitão-tenente 
Alberto de Andrade Portugal, estabelecendo-se a bateria de 75 mm, próximo à 
Vila Prudente, em cota denominada com o número 800. 

A 12 e a 13 prosseguiram os duelos, com tiros da artilharia rebelde, e de 
contra-bateria, da artilharia de marinha. As tropas legalistas avançaram e 
ocuparam o largo do Cambuci, aproveitando-se da ofensiva do Destacamento 
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do General Tertuliano de Albuquerque Potyguara, à direita, em direção à Moóca. 
A 14, porém, o Destacamento Potyguara sofreu gravo revés, pela ação 

do Capitão Newton Estillac Leal que, ameaçando envolvê-lo, pôs seus soldados 
em pânico e conseqüente debandada, deixando no ar a direita do Destacamento 
Almada, já agora elevado a Brigada, sob o comando do General Carlos Arlindo. 
Perdeu-se, em conseqüência, o terreno recém-conquistado. 

A noite, entrementes, chegava o novo destacamento da Marinha, e 
incorporava-se às forças do General Carlos Arlindo, caindo gravemente ferido, 
o Capitão-tenente Paulo Leclerc. 

A 15, lançava-se novamente a Brigada Carlos Arlindo à ofensiva, com 
bombardeio prévio, seguido de avanços, nas proximidades da Igreja da Glória, 
mas eram recebidos, no Largo do Cambuci, pelo pelotão do Tenente Ary Fonseca 
Cruz que, entrincheirado em bueiros e obstáculos improvisados, resistiu 
firmemente até o dia 23 quando, com toda sua tropa fora de ação e ele mesmo 
ferido, o largo do Cambuci, finalmente, caiu em poder dos atacantes. 

A artilharia de marinha, postada junto ao Cemitério de Vila Mariana, 
prestou, nessa ocasião, valioso auxilio ao 8" Batalhão de Caçadores, de Pelotas, 
que tomava parte na investida. Tendo o aparelho de recuo de uma das peças de 
75 mm sofrido avarias, foi ela substituída por uma de 38 mm, do Tenente 
Portugal, sendo o tiro transferido, sob camuflagem, para uma trincheira, em 
posição inusitada, mas que se mostrou bem sucedida, quanto à eficiência de 
sua atuação. 

A 23, intentando, o 19" BC., avançar sobre Vila Mariana, viu-se na 
iminência de ser envolvido, o que desestimulou novas investidas da Brigada 
Carlos Arlindo. 

Na Moóca, forças de marinha, colocadas sob o comando do 1" Tenente 
Jayme Guilherme Dutra da Fonseca, apoiadas pela artilharia naval, de tiro rápido, 
manobrada esta pelo Capitão-tenente Ayres da Fonseca Costa, a quem auxiliava 
o Guarda-Marinha Mário Pinto de Oliveira, avançaram sobre a fábrica de cerveja 
da Antarctica, ponto forte defendido pelas forças rebeldes, tenazmente, 
capturando-a após três dias de duros combates. No dia 24, foram elas visitadas 
pelo Almirante Penido, vindo a São Paulo com a finalidade de constatar, "de 
visu", a atuação das forças sob seu comando. 

Releva notar que a artilharia achava-se desfalcada de dois oficiais, os 
Primeiros-tenentes Roberto HenriqueFaller Sisson e Caio Gaspar Martins Leão, 
aprisionados ao excursionar, descuidadamente, pelas ruas da cidade. 

Em Santos, chegavam duas composições ferroviárias, a 25 e 26, 
respectivamente com 60 e 55 feridos, dos quais, apenas um, da Marinha, bem 
como outro comboio, conduzindo 68 prisioneiros. 
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O Comandante Guedes, por sua vez, dava início à colocação de blindagens 
em viaturas, dando largas à fértil imaginação que já brindara, as forças navais, 
com as gôndolas artilhadas. 

O abandono da cidade por Isidoro frustrou a entrada em serviço dessa 
nova arma, pois não houve tempo necessário para que se unissem aos 11 
blindados do Exército que investiam sobre S. Paulo. 

Não deve ser esquecido, além disso, que as bombas lançadas pela Aviação 
do Exército sobre os quartéis da Luz, estariam carregadas, no dizer do Tenente 
Gérson de Macedo Soares, com o explosivo "super-rupturita", criação do Tenente 
Álvaro Alberto da Motta e Silva, o futuro pioneiro da Energia Nuclear, no 
Brasil. 

Findavam as tribulações paulistanas, mas à Marinha caberia papel 
primacial no debelar a revolta em Aracaju, eclodida a 13 de julho, para onde, 
no dia 14, suspendia o "Alagôas", saído de Santos a 10, bem como a de Manaus, 
iniciada a 23 de julho, contra a qual foram enviados o "Barroso", o "Sergipe", 
o "Matto Grosso" e dois hidroaviões "Curtiss", MF, deslocados para o Norte a 
partir de 01 de agosto, já que liberados, após a reocupação da metrópole 
paulistana. 

Faltou, pois, ao movimento rebelde, a adequada coordenação cronológica, 
permitindo ao Governo central, graças ao domínio do mar, a adequada 
concentração de suas forças, garantindo-lhe a Vitória final. 



1905-1995 - NOVENTA ANOS DE POLÍCIA DE CARREIRA 

Guido Fonseca 

Neste ano de 1995 comemora-se o nonagésimo aniversário da criação da 
polícia de carreira em São Paulo. Essa importante iniciativa, verdadeira revolução 
em nossa estrutura policial, marcaria profundamente a história da Polícia Civil 
e de tal modo que para alguns estudiosos essa história seria dividida em dois 
grandes períodos: antes e após sua criação. 

Evidentemente, a necessidade de se reorganizar a velha polícia vinha 
sendo sentida desde alguns anos antes como se pode verificar do exame de 
relatórios e documentos anteriores a 1905. O desenvolvimento vertiginoso de 
São Paulo com o paralelo aumento dos problemas sociais e da criminalidade 
encontrara uma polícia superada e incapaz de atender às necessidades do 
momento. Dentre as várias medidas propostas para colocá-la em posição de 
enfrentar os desafios surgidos, uma, a criação de uma nova polícia, profissional 
e em conseqüência remunerada, foi se impondo como a capaz de atender àquelas 
exigências. 

A denominação polícia de carreira consagrou-se em oposição à chamada 
polícia leiga composta de cidadãos das mais diferentes profissões e que nada 
recebiam dos cofres públicos para exercerem tais funções. Em sua maioria 
eram ligados à facção política dominante, ou seja, a que estava no poder e por 
isso eram nomeados e dispensados ao sabor dos interesses desses grupos. Bastava 
mudar o governo e lá vinha a "derrubada", ou seja, a queda dos policias 
comprometidos com os que deixavam o poder dando lugar a outros vinculados 
à facção que assumia. Essa realidade gerava distorções, agravando os problemas 
de nossa polícia e consolidando certas práticas políticas e sociais condenáveis 
que se exacerbariam com a expansão da riqueza pelo interior do Estado. A 
disputa de terras, um dos mais graves problemas, passaria a ser solucionada 
através de fraudes, intimidações, ameaças, agressões, e mesmo assassinatos. 
Surgiriam também alguns tipos de indivíduos e instituições comprometidos 
com essa estrutura sócio-política. O mandonismo, o grileiro, a tocaia, o coiteiro, 
o matador profissional, o júri, tal como funcionou em regiões incultas e mesmo 



alguns policiais formavam um todo que incentivou, auxiliou, acobertou e 
consolidou tal situação. A delegacia de polícia do Interior, segundo um nosso 
historiador, se constituía de longa data no "mais forte baluarte de certa politicagem 
indígena e nela se arrimava o prestígio de alguns antigos mandões" que 
enfeixavam em suas mãos poderes quase absolutos. A polícia era então utilizada 
como instrumento para melhor garantir a vitória nos pleitos que disputavam ou 
para inutilização de provável prestígio de seus antagonistas. 

Não é preciso dizer que havia na chamada polícia leiga cidadãos delicados 
e honestos que procuravam se desincumbir de suas tarefas da melhor maneira 
possível, mas suas estrutura possuía vícios insanáveis que a levariam ao 
desaparecimento. 

Na Capital e em certas cidades mais importantes, como Santos e Campinas, 
já se remuneravam os delegados exigindo deles uma dedicação maior às suas 
atividades policiais, não obstante pudessem ser dispensados sem maiores 
obstáculos o que prejudicava sua profissionalização. Diante desses e de outros 
problemas é que começariam a aparecer as primeiras ideias e iniciativas tendentes 
a reorganizar a polícia civil paulista. Um dos primeiros (2) a se manifestar sobre 
a necessidade de se criar uma polícia profissional eremunerada foi José Cardoso 
de Almeida, quando de sua gestão à frente da Chefia de Polícia no governo de 
Francisco de Paula Rodrigues Alves. Em seu relatório de 1902, após analisar as 
principais dificuldades policiais da época afirmava: "Não nos é dado, pois, 
adiar por mais tempo o estudo, a decretação da reforma imprescindível e de 
inegável urgência, a polícia retribuída formando uma carreira, com auxiliares 
de capacidade profissional, está o primeiro passo para as alterações que 
carecemos". E após outras considerações: "Há contra o que proponho uma 
objeção séria, na parte relativa ao pessoal: a das dificuldades financeiras que se 
opõem a novos aumentos de despesas. Mas, o acréscimo não seria tão grande, 
uma vez que limitássemos a tentativa da polícia remunerada, constituindo uma 
profissão, às sedes das comarcas de mais importância e que reduzíssemos o 
quadro das repartições do Estado ao estritamente necessário, para distribuir os 
empregados, cuja dispensa se tomasse impossível, pelas diferentes circunscrições 
do Interior". (3) 

1 - FERNANDES, José Augusto, "Antônio de Godoi" in: Arquivos da Polícia Civil de São Paulo, 
S.P. Vol. I, 1" semestre de 1941, pág. 330. 

2 - Os Chefes de Polícia Sebastião José Pereira e Juvenal Rodrigues da Silva em seus relatórios 
alusivos a 187 1 e 1885, respectivamente, faziam menção das dificuldades encontradas para a 
escolha de cidadãos respeitáveis que aceitassem encargos policiais, inclusive como delegado. 
Alegavam que além de não serem remunerados, a atividade policial exigia enormes sacrifícios. 

3 - ALMEIDA, José Cardoso de, "Relatório apresentado ao Secretário do Interior e da Justiça 
pelo Chefe de Polícia José Cardoso de Almeida", pág. 5 - Sypografia do Diário Oficial - 1903 
- SP. 
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Embora tivesse permanecido à frente da chefia de polícia por breve 
período - 6-1 - 1902 a 3 1-3-1903 - Cardoso de Almeida pôde continuar pregando 
suas idéias a respeito da reestruturação policial quando assumiu a Secretaria do 
Interior e da Justiça. De seu relatório de 1904 encaminhado a Jorge Tibiriçá, 
Presidente do Estado, há esta recomendação: "Entre as soluções principais e de 
que dependem todas as outras, destaca-se a polícia retribuída, formando uma 
carreira profissional com o acesso progressivo aos diversos cargos para a 
necessária educação do pessoal e seu conveniente tirocínio". (4) Ademais, além 
da chefia de polícia estar integrada àquela Secretaria de Estado o seu novo 
dirigente Antônio de Godói Moreira e Costa comungava com os mesmos 
objetivos conforme se vê do relatório de 1904 encaminhado a Cardoso de 
Almeida. Dizia o novo dirigente da polícia que o principal problema da instituição 
era o da "escolha do pessoal". (9 Para ele, além dos predicados de honestidade, 
inteligência e critério era preciso exigir do policial o conhecimento do criminoso 
e das técnicas para combatê-lo pois "à polícia empírica de ontem sucedeu a 
polícia científica de hoje". (6)  A aquisição de tais conhecimentos, conforme esse 
grande chefe de polícia, somente seria possível após a criação de uma "carreira 
policial" oportunidade em que seus integrantes gozariam de estabilidade. Tal 
condição era necessária porquanto policiais "habilitados não se improvisam". 
Acrescentava tambCm Antônio de Godói, nesse memorável e histórico relatório, 
que a experiência de retribuir alguns policiais mais dedicados vinha dando 
bons resultados e finalizava: "No entanto, é bem possível que outros desprezem 
a prática salutar que aqui se implantou, que me tenho reforçado por manter e 
que tão ótimos frutos há de certamente produzir. É preciso, portanto, que a lei 
imperativamente consagre o que a experiência aconselha". (7 

Assim a Cardoso de Almeida e Antônio de Godói devem ser prestadas as 
primeiras e mais justas homenagens como os grandes precursores da instituição 
da Polícia de Carreira em nosso Estado. Se o primeiro pode ser apontado como 
o seu principal pregador, a Antônio de Godói coube o privilégio de aprofundar 
e dar maior consistência a esse ideário. Aliado a uma cultura sólida, tinha a 
experiência adquirida como delegado de polícia desde 1896, data de sua 
nomeação para o cargo de 4" delegado auxiliar da Capital. Empreendeu nessa 

4 - VIEIRA, Hermes, "Formação Histórica da Polícia de São Paulo", pág. 366 - Serviço Gráfico 
da SSP, 1965, SP. 

5 - GODÓI, Antônio de, Relatório apresentado ao Secretário do Interior e da Justiçapelo Chefe de 
Polícia do Estado de S. Paulo, Antônio de Godoy, 1904, v p .  Espindola, Siqueira & Comp. 
1905 - SP. 

6 - GODÓI, Antônio de. op. cit. pág. 314. 
7 - GODÓI, Antônio de. op. cit. pág. 314. 
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oportunidade inúmeras e perigosas diligências por vastas regiões do Interior 
infestadas de temíveis bandoleiros que enchiam de pavor as populações pacatas 
daquelas inóspitas paragens. Perseguiu tenazmente o famoso "Dioguinho", 
prendendo proprietários de terras e pessoas influentes acusadas de acobertá-10, 
possibilitando desse modo que a polícia o cercasse e após cerrado tiroteio o 
matasse em maio de 1897. 

Sua vivência como delegado e depois como chefe de polícia deram-lhe a 
autoridade necessária para batalhar pela criação da nova polícia. Não fora sua 
morte prematura a 29 de abril de 1905, com apenas 3 1 anos de idade, muito 
provavelmente seria o responsável pela sua implantação. É que dias antes de 
sua morte, o Governador Jorge llbiriçá, também sensível a onda renovadora, 
encaminhava, a 7 de abril de 1905, ao Congresso Legislativo do Estado mensagem 
onde afirmava: "Para melhorar o funcionamento das instituições policiais urge 
estabelecer a polícia de carreira, incumbindo o serviço a pessoa escolhido, de 
aptidões especiais, mediante um sistema regular de promoções que permita 
obter nos cargos superiores o concurso de auxiliares experientes, conhecedores 
pela prática de todas as particularidades do importante ramo da administração 
pública, destinado a manter a segurança individual e da propriedade. Não custa, 
sem grandes despesas, ensaiar a idéia nos municípios, nas sedes de comarca, 
onde mais cuidados requer a proteção dos direitos dos cidadãos". 

Caberia ao líder da bancada situacionista, Herculano de Freitas, apresentar 
a 9 de outubro de 1905 o projeto no 37, ocasião em que proferiu a seguinte 
justificativa: 

- "Sabe V.Excia., Sr. presidente, que até agora, com exceção da Capital, 
Santos, Campinas e de uma ou outra localidade, onde os poderes municipais 
têm votado subvenções parcas àprimeira autoridade do município, sabe V.Excia. 
que os cargos de delegado de polícia são exercidos, em regra, gratuitamente, 
não constituem, em conseqüência, uma profissão. 

Os cidadãos, patrioticamente, prestam esse serviço indispensável e 
extraordinário à ordem e ao interesse público, independente de qualquer 
remuneração. 

Dantes, sr. presidente, quando o nosso povoamento era escasso, quando 
o movimento social, econômico e político, nas diferentes zonas de S. Paulo era 
pequenino e insignificante, não era muito difícil a um cidadão prestante poder 
desempenhar esse cargo, cuidando ao mesmo tempo do granjeio de sua vida 
particular, de defesa dos seus interesses privados. 

8 - EGAS, Eugenio. Galeria dos Presidentes de S.  Paulo, Período Republicano, 1889-1920", vols. 
II, pág. 182, Secçáo de Obras d'O Estado de S. Paulo, 1927. 
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Entretanto, sr. presidente, as condições de S. Paulo se modificaram. A 
antiga província, em que dominava o sertão, é hoje este Estado povoado por 
quase três milhões de habitantes, Estado onde importantíssimos centros de 
população e desenvolvimento agrícola e industrial se acham espalhados por 
todo o território. 

Em tais condições, o desempenho dos cargos de autoridades policiais é 
dificílimo, não permite férias aos cuidados da autoridade, não dá, por 
conseqüência, permissão a que as autoridades possam ao mesmo tempo tratar 
dos seus interesses particulares. E, se assim é, a consequência necessária eforçada 
é que a autoridade só pode ser autoridade, que o desempenho do cargo lhe 
ocupa todo o tempo, esforço e atividade. 

Em tais condições, não se pode pedir ao serviço desinteressado de um 
cidadão o exercício desse cargo, pois, a não ser um ou outro, a esses são raros, 
cujas condições de fortuna e de lazer permitem o desempenho das funções do 
cargo de delegado, os outros, ou porque não tenham recursos e precisem 
conseguí-10s pelo trabalho, ou porque tenham fortuna e precisem cuidar dela, 
para a conservação e desenvolvimento, não podem de certo dar os cuidados 
que o cargo exige no seu exercício. Portanto, ou esse cargo será exercido por 
autoridades que não cuidarão bastante dele, ou por indivíduos que não estejam 
nas condições de exercê-lo." 

O referido projeto seria, em 1" discussão e sem debates, aprovado na 
sessão de 11 de outubro. A 13 de novembro, a Comissão de Justiça, Constituição 
e Poderes da Câmara dos Deputados apresentou substitutivo cujos principais 
tópicos foram: I - o delegado de polícia dos municípios que não fossem sede de 
comarca seriam mantidos nos cargos; I1 - o delegado de polícia com mais de 10 
anos de serviço só perderia o cargo a pedido, por aposentadoria ou em razão de 
sentença condenatória a pena superior a um ano "sem prejuízo da faculdade 
que em todo caso assistirá ao Governo de removê-lo para lugar da mesma 
categoria". 

Tal propositura foi apresentada diante das críticas feitas pelo deputado 
da oposição Fontes Jr. ferrenho adversário do projeto, notadamente daquilo 
que chamava de vitaliciedade do delegado de polícia. Depois de novas emendas 
e propostas, finalmente na sessão de 28 de novembro seria aprovado um texto 
que encaminhado ao Senado Estadual receberia pequenas emendas. Retornando 
à Câmara dos Deputados, na sessão de 20 de dezembro logrou ser aprovado e 
convertido em lei que recebeu o no 979 de 23 de dezembro de 1905. 

Eis a certidão de nascimento de nossa Polícia de Carreira: 
"O doutor Jorge Tibiriçá, presidente do Estado de S. Paulo. Faço saber 

que o Congresso Legislativo decretou e eu promulgo a lei seguinte: Art. 1" - O 



serviço policial do Estado, sob a inspeção suprema do presidente do Estado e 
mediante a superintendência geral do Secretário dos Negócios da Justiça, é 
imediatamente dirigido pelo chefe de polícia. Art. 2" - Subordinadas ao chefe 
de polícia, haverá no Estado as seguintes autoridades policiais: a) dois delegados 
auxiliares de sua ação direta, os quais residirão na Capital, mas serão obrigados 
a seguir para qualquer parte do território do Estado e ali permanecer, quando e 
enquanto o mesmo Chefe de Polícia julgar necessário; b) cinco delegados na 
Capital, com competência em todo o município, mas funcionando especialmente 
e residindo cada um deles na circunscrição que Ihe for designada, dentre as 
cinco em que se dividirá o mesmo município; c) um delegado em cada município, 
podendo o chefe de polícia, por conveniência da ordem pública, autorizar o da 
sede da comarca a se transportar a qualquer dos municípios que a constituem, 
para proceder a certas e determinadas diligências; d) um subdelegado em cada 
distrito policial; e) um inspetor em cada um dos quarteirões em que forem 
divididos os distritos policiais; Art. 3" - Os delegados auxiliares terão cada um 
dois suplentes; os outros delegados e subdelegados terão cada um três suplentes. 
Art. 4" - O chefe de polícia, os delegados, subdelegados e seus suplentes, são 
de livre nomeação e demissão do presidente do Estado, observadas as seguintes 
regras para as nomeações: $ 1" - Só podem ser nomeados delegados de uma 
classe os que já estejam servindo na imediatamente inferior, conforme a divisão 
de que trata o artigo 5". $ 2" - S6 podem ser nomeados delegados de primeira, 
segunda e terceira classes os bacharéis em direito, tendo os mesmos preferência 
para os lugares de 4" e 5" classes; - Art. 5" - Os delegados de polícia do Estado 
ficam divididos em seis classes, que compreendem: a 1" - dois delegados 
auxiliares do chefe de polícia, com os vencimentos mensais de oitocentos mil 
réis (800$000), cada um; a 2" - cinco delegados na Capital e um em Santos, em 
Campinas e em Ribeirão Preto, com os vencimentos mensais de setecentos mil 
réis (700$000), cada um; a 3" - cujos delegados terão o vencimento mensal de 
trezentos e cinqüenta mil réis (350$000) e que serão os de Amparo, Araraquara, 
Botucatu, Bragança, Guaratinguetá, Jaboticabal, Jaú, Piracicaba, Rio Claro, São 
Carlos do Pinhal, São Manuel, São Simão, Taubaté, Sorocaba, Santa Cruz do 
Rio Pardo, Pindarnonhangaba, Batatais, Franca, Tatuí e Itú; a 4" - cujos delegados 
terão os vencimentos de duzentos mil réis mensais (200$000) e que serão os de 
Araras, Avaré, Bariri, Barretos, Bocaina, Caconde, Caçapava, Cajuru, Itatiba, 
Ibitinga, Nuporanga, Piraju, Ribeirão Bonito, Sta. Cruz das Palmeiras, Sta. Rita 
do Paraíso, Sta. Rita do Passa Quatro, Santo Antônio da Cachoeira, São Bento 
do Sapucaí, São Jose dos Campos, São Paulo dos Agudos, Serra Negra, Socorro, 
Bananal, Brotas, Capivari, Sta. Branca, Descalvado, Dois Córregos, Espírito 
Santo do Pinhal, Faxina, Itapetininga, Itapira, Jundiaí, Limeira, Lorena, Mococa, 
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Mogi-Mirim, Pirassununga, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e 
metê, a 5" - um delegado com vencimentos mensais de cento e cinqüenta mil 
réis (150$000) em cada um dos seguintes municípios: Apiaí, Areias, Atibaia, 
Bebedouro, Campos Novos do Paranapanema, Cananéia, Capão Bonito do 
Paranapanema, Cunha, Iguape, Itaporanga, Ituverava, Jacareí, Jambeiro, Mogi 
das Cruzes, Paraibuna, Patrocínio do Sapucaí, Piedade, Porto Feliz, Queluz, 
Rio Preto, Sta. Branca, Sta. Isabel, São José do Barreira, São Luiz, São Pedro, 
São Roque, São Sebastião, Sarapuí, Silveiras, Ubtatuba, Una, Vila Bela e Xiririca; 
a 6" - um delegado sem vencimentos em cada um dos municípios não incluídos 
nas classes anteriores ou que forem criados. Art. 6" - As remoções só poderão 
dar-se para delegacias da mesma classe e as permutas entre delegados de igual 
classe. Parágrafo único - Não é obrigatória a aceitação dos cargos de delegado 
e de chefe de polícia. Art. 7" - Nos impedimentos não excedentes de quinze 
dias, os delegados serão substituídos pelos seus suplentes, na ordem numérica 
da respectiva nomeação e nas excedentes a esse tempo, por quem o Presidente 
do Estado nomear. Art. 8" - Os suplentes dos delegados e subdelegados, em 
casos extraordinários, farão o serviço de policiamento e vigilância que lhes for 
distribuído, com exercício cumulativo, dando imediatamente conta das 
providências e prisões que efetuarem, ao chefe de polícia ou à autoridade do 
distrito ou à mais próxima, conforme lhes for determinado, para o lavramento 
dos autos e prosseguimento das diligências necessárias. Art. 9" - Os delegados 
de polícia do interior do Estado fiscalizarão assiduamente os serviços dos 
subdelegados dos distritos que pertencerem ao município em que funcionarem 
aquelas autoridades. Art. 10" - Os delegados de polícia, sob propostas dos 
subdelegados, nomearão e demitirão os inspetores de quarteirão. Art. 11 - 
Revogam-se as disposições em contrário. O Secretário dos Negócios do Interior 
e da Justiça assim a faça executar. Palácio do Governo do Estado de São Paulo, 
23 de dezembro de 1905. Jorge Tibiriçá - J. Cardoso de Almeida". 

Promulgada a lei, era preciso executá-la e divulgá-la. Segundo esclareceu 
o antigo delegado de polícia Laudelino de Abreu, o presidente do Estado, Jorge 
Tibiriçá, procurou, criteriosamente, ouvindo colaboradores e políticos, encontrar 
o homem talhado para pôr em execução a "primeira lei orgânica da Polícia 
Civil". (9) A escolha recaiu sobre o deputado Washington Luis Pereira de Souza 
logo nomeado para o cargo de Secretário de Estado da Justiça e da Segurança 
Pública. Nos primeiros meses em que esteve à frente da Secretaria, pôde 
Washington Luis sentir os grandes benefícios que a instituição da polícia de 
carreira trouxera para São Paulo. No seu primeiro relatório, referente a 1906, 

9 - ABREU, Laudelino de. "Washington Luis e a Polícia Civil" in "Washington Luis, Homenagem 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, fls. 48, Gráfica Canton Ltda, SP. 



ressaltou que raríssimas tinham sido as perturbações da ordem pública no 
Interior. É que "instituindo a polícia de carreira, a lei retirou, entretanto, a polícia 
da política, fê-la calma e imparcial; e entregando a autoridade policial a homens 
sem ligações partidárias locais exigiu também que tivessem conhecimentos 
especiais de direito e de processo indispensáveis a quem tem de garantir e 
assegurar a liberdade, a honra, a vida e a propriedade, essa polícia continua 
uma instituição útil do Estado de S. Paulo, que a adotou". ('O) 

Paralelamente a esse trabalho e com o objetivo de divulgar o princípio e 
a filosofia da nova polícia, os delegados Ascânio Cerquera, Enéas Ferraz e 
N u r  Xavier Pinheiro e Prado fizerem publicar a "Revista da Polícia", cujo 
primeiro número saiu a 2 de abril de 1906. 

E desse modo a polícia de carreira foi se impondo, paulatinamente, 
marcando a presença do Estado mesmo nos mais distantes rincões do Interior. 
O delegado de Polícia exerceu então um papel civilizador dos mais importantes. 
Certos autores ressaltam a figura do delegado de carreira que se destacava quando 
comparado com os demais bacharéis em direito a serviço do Estado. Para A. 
Tavares de Almeida, o juiz de direito não desempenhou uma ação à altura da 
dignidade do seu cargo limitando-se a presidir grave e austero "o escândalo das 
absolvições em massa". Na "imponência de sua toga, apenas tornava mais ridícula 
a comédia da Justiça contra a qual se insurgiu com impotente ferocidade verbal 
e citação de autores o promotor público que na derrota dava-se ao consolo ou 
à picardia de uma apelação meramente protelatória". Já o delegado de polícia 
de carreira "agindo com zelo e argúcia, desarmando e deportando maus 
elementos, fazendo respeitar a lei ou ele mesmo desrespeitando- a como 
indeclinável medida de ordem e garantia, pelas prisões ilegais e burlas a "habeas- 
corpus", o delegado de polícia foi saneador moral da sociedade sertaneja onde 
não havia repulsa ao crime, notadamente e contra a segurança pessoal, 
confundido e exaltado como bravura". Finalizando, disse ainda esse autor que 
a muitas pessoas o "delegado de polícia teve de enquadrar na disciplina da lei, 
com ação pronta e preventiva, em contraste com a Justiça aparatosa e ineficaz, 
foi ele, porém, a única autoridade respeitada e temida ..." (") 

10 - EGAS, Eugênio, op. cit. vol. 11, pág. 238. 
11 - ALMEIDA, A. Tavares, "Oeste Paulista - A experiência etnográgica e cultural", pág. 2041205, 

Alba Editora, RJ, 1943. 



COR E ORDEM SOCIAL: DOIS EXEMPLOS DE ESTUPRO NO 
SÉCULO xnr 

Alzira Lobo de Arruda Campos 

O tratamento jurídico e o arranjo cotidiano dados a dois crimes de estupro, 
ocorridos em São Paulo, nos quais as vítimas foram duas meninas, uma branca, 
a outra mulata, ilustram a orientação cultural da sociedade, institucionalizando 
a cor como caráter definitivo de organização social. As fontes, nesse aspecto, 
são unânimes: as diferentes camadas da população distinguiam-se pela cor da 
pele. A posição de cada um e seu nível dependiam grandemente dessa 
circunstância. Como observa Hermann Burmeister, embora brancos, mulatos e 
pretos livres fossem iguais perante a lei, as suas diferentes condições e certos 
costumes arraigados promulgaram uma lei tácita muito mais rigorosa do que as 
escritas, "que os brasileiros tanto sabem ignorar quando lhe convém". ' 

É essa lei tácita que vemos funcionando nos dramas pessoais de duas 
meninas, ambas com nove anos, violentadas sexualmente, em 1856, na cidade 
de São Paulo. O aparelho legal, posto em andamento, funcionou, como 
verificaremos, assimetricamente para os casos de mesma natureza, revelando 
que a categorização étnica das personagens foi fundamental no encaminhamento 
dos processos. 

As figuras sociais, diretamente envolvidas nesses crimes, foram, 
respectivamente: Maria do Rosário, branca, filha de Antônia Maria da Conceição, 
deflorada pelo preto João, escravo do Dr. Rafael de Araújo Ribeiro; e Benedita, 
filha da liberta Lauriana, cuja cor é especificada como "pardinha" e "caboclinha" 
. A paternidade da primeira não é declarada, viabilizando a presunção de que 

se tratava de uma integrante da legião de "filhos de pais incógnitos", existente 

( 1 )  W e m  ao Brasil através das províncias do Rio de Janeiro e Minas visando es-pecialmente a 
p. 245. 

(2) A confusão étnica reinante na realidade paulista, refletia-se na terminologia, como nossa 
histongrafia tem notado. É provável, no exemplo de Benedita, que se tratasse de uma mulata, 
dadas as condiçijes de seus pais. 



na cidade de São Paulo. No decorrer do processo (fls. 78), é declarado José 
Pinto Mariano, como pai de Benedita. No entanto, esta se encontrava abandonada 
pelos pais, depositada, por ordem do Juiz dos Órfãos, em casa de Francisca 
Abraham, a quem a menina chama de "patroa". O seu deflorador foi o carpinteiro 
Vicente José Pereira, cuja cor, embora não declarada, deveria ser a branca, 
consideradas as suas circunstâncias existenciais, inscritas nos autos. 

O cotidiano das estupradas é desvelado pelas narrativas dos interessados. 
Maria do Rosário dirigia-se ao Seminário das Educandas, para assistir à aula 
pública de primeiras letras. Ao passar pela Rua Formosa foi "iludida" pelo 
preto João, que a levara para dentro do mato. Gertmdes Umbelina, moradora 
da rua, a tudo assistira: ao ver que "uma menina branca, e bem bonitinha", 
entrara para o mato acompanhada por um rapaz preto e alto, começou a grita, 
"com quantas forças tinha: ó negro, ó judeu, 6 diabo, larga a menina" (fls. 4 v.). 
Com o que, "o negro sempre se demorou um pouco, depois dos gritos, mas 
depois saiu" (fls. 4 v.). As testemunhas comparecem, enfatizando, todas, que 
uma criança branca "tinha sido arrombada por um preto". a cor é, à evidência, 
o grande gravame do crime. No depoimento de João, tal fato continua a ser 
atestado: fora ele convidado pela vítima a "que fizesse matrimônio com ela", 
num capãozinho, ao que ele respondeu que não queria, porque ela era uma 
menina branca; no entanto, dizendo-lhe a menina que não era preciso ninguém 
saber, acedeu, mas não chegou a deflorá-la, porque a menor gritara, e ele "deixou 
de forcejar" (fls. 44). 

O laudo de exame de corpo de delito, vem ao encontro, de certa forma, 
à versão do escravo. Os médicos, "na presença do delegado de polícia e de 
duas respeitáveis matronas, com toda a decência que um tal ato requeria", não 
quiseram levar o exame até à verificação do rompimento do hímen, "dada a 
controvérsia da matéria". ' No entanto, declararam-se convencidos do 
defloramento, uma vez que "as alvas roupas que outrora poderiam atestar a 
honestidade", foram achadas "com sinais de haver corrido o sangue da 
virgindade". (fls. 4). 

Para Benedita que declarou ignorar seu sobrenome e sua idade, os eventos 
foram diversos: estando a torrar café, a mandado de sua patroa, distraíra-se no 
quintal, comendo pitangas, e certa de que o café se teria queimado, temendo a 
"roda de chicote" que a patroa lhe prometera, saltou a cerca do quintal, solicitando 
à vizinha que a abrigasse. Aconselhada a que fosse procurar seu marido, para 

(1) Até o fim do século XVII, discutia-se se o hímen era ummito ou uma realidade, discussão que 
parece se ter prolongado, emnosso meio, ao longo dos séculos seguintes. (Cf. em: DARMON, 
Pierre - Le tribunal de l'impuissance, p. 167 e seguintes). 



essa autorização, dirigira-se a uma chácara, onde este se achava trabalhando, 
quando, então, fora pelo mesmo deflorada. Nas palavras da patroa de Benedita, 
transparece a situação angustiante da menor, abandonada pelos pais, e sujeita à 
exploração social: "Ao chegar seu marido (diz ela), contou-lhe sobre a fuga da 
menina e saíram em busca dela, tendo-a encontrado na saída da Rua Martiniano, 
para onde vinha se recolhendo para casa, e segurando-a pelo braço a trouxe 
para casa, aonde chegou pelas 8,00 hs. da noite e para castigá-la a meteram 
dentro de um quarto e a fecharam por fora; quando a foram procurar para a 
ceia, acharam-na inclinada, de bruço, sobre o chão, e, erguendo-a notaram que 
tinha as roupas ensangüentadas e que o chão em que estivera pousada também 
estava e, suspendendo-a, viram que o sangue provinha das partes sexuais" (fls. 
27-28). 

Dois cirurgiões, dos quais apenas um era médico profissional, atestaram 
a destruição completa da membrana hímen, observando, em linguagem seca, 
discrepante dos floreios retóricas do laudo de Maria do Rosário, que a ofendida 
não tinha nenhum sinal de puberdade (fls. 9 v.). 

As testemunhas não são unânimes, como no caso anterior, em culpabilizar 
o réu. Muitas procuram inocentá-lo ("a ofendida já era do tráfico, isto é, 
acostumada a conhecer homem"; "não sabia se havia acontecido esse 
defloramento, porque a sujeita já era do mundo" - fls. 46v. e 49v.). 

O preto João foi condenado ao desterro da Comarca, pelo prazo de três 
anos, convertido em quinhentos açoites e ao uso de um ferro no pescoço por 
um ano. O dote de Maria do Rosário foi arbitrado em 500$000, pago pelo dono 
de João. 

Vicente José Pereira, o estuprador de Benedita, foi sentenciado ao desterro 
por três anos, em Campinas, e a dotar a vítima em apenas 200$000, "atendendo 
às circunstâncias pouco favoráveis do Réu, que é um pobre jornaleiro e, bem 
assim, à condição da ofendida" (fls. 85). 

A importância devida à Benedita foi recebida por um novo "patrão" que 
obtivera, do Juízo de Órfãos, o "contrato" da menina. ' 

(1) Este estudo está baseado nos autos-crimes seguintes: Autora - A Justiça; Réu - João preto, 
escravo do Dr. Rafael A. Ribeiro (Arquivo do Estado de São Paulo, no de caixa - 12, no de 
ordem - 3912); e Autora - A Justiça; Réu - Vicente José Pereira. (Arquivo do Estado de São 
Paulo, no de caixa - 21; no de ordem - 3921). 



ENSINO PÚBLICO EM SÃO PAULO ENTRE 1551 E 1759 

Pe. Hélio Abranches Viotri, S.J. 

Com Leonardo Nunes, chegado a São Vicente por janeiro de 1550, teve 
início no ano seguinte o ensino dos jesuítas, na "escola de catecúmenos" por 
ele fundada e para a qual levou do planalto um bom grupo de corumins. Nessa 
mesma escola, um ano depois, começaram a estudar outros alunos: alguns dos 
órfaos de Lisboa, vindos da Bahia com Manuel de Paiva em 1552, e também 
filhos, brancos e mestiços, dos colonos vicentinos. 

Estudos primários apenas. Por 1553, deu algumas aulas de latim um ex- 
estudante de Coimbra, desterrado para o Brasil. Deste efêmero professor, até o 
nome se ignora, já que sobre ele só existe brevíssima alusão. Que poderia ter ali 
ensinado? Quem sabe, as primeiras noções gramaticais. De qualquer forma, 
uma primeira tentativa de ensino secundário. 

Com a chegada de Anchieta, véspera de Natal desse mesmo ano de 1553, 
começou, por ordem de Nóbrega, esse ensino, para os candidatos ao sacerdócio 
na Companhia de Jesus e outros jovens, já ali reunidos anteriormente por 
Leonardo Nunes, como vimos. Com isso, tinha princípio propriamente, na 
Capitania de São Vicente, o ensino médio, baseado, especialmente no estudo 
do latim. 

É o que, na petição da Câmara de Santos ao Geral da Companhia de 
Jesus, do ano de 1677, se exprime com significativa frase: "primeira classe de 
estudo no Brasil". Documento em que se faz referência expressa ao Colégio de 
Piratinin~a, "cujo primeiro mestre foi o muito reverendo Padre José de Anchieta" 
(HCJB, VI, 400). 

Como se sabe, logo após a festa da Epifania, removeu Nóbrega para a 
nova Aldeia & Piratininga, os estudantes de São Vicente. O sustento dos 
corumins (agora mais próximos das aldeias de seus pais), e dos novos discípulos 
& Anchieta, ali se acreditava bem mais fácil. Além disso o clima mais ameno e 
o apartamento da população colonizadora deveriam favorecer o estudo - 
acreditava Manuel da Nóbrega. 

A 25 de janeiro de 1554, aqui chegados os jesuítas, celebrou a missa da 



68 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRZCO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Conversão de São Paulo o superior Padre Manuel de Paiva. Dai provindo o 
nome que tomou a nova casa: São Paulo. Essa casa nada mais era que a choupana 
de catorze passos de comprimento por dez de largo, construída pelo cacique 
Tibiriçá a pedido de Nóbrega, quando de passagem por Piratininga em agosto 
de 1553. 

Com a chegada, pouco mais tarde das Constituicões da Companhia e o 
parecer de Luis da Grã, vindo em 1556 da Bahia, a chamado de Nóbrega, foi 
concedida, à Casa de São Paulo, até então uma residência apenas, na categoria 
jurídica de "colégio", o primeiro colégio dos jesuítas na América. Desse primeiro 
colégio, desde sua fase inicial como casa de formação dos jesuítas no Campo, 
foi Anchieta o mestre. 

Segundo as mesmas Constituicões, somente os colégios, podem possuir 
bens, que os ajudem a manter-se, podendo oferecer ensino gratuito para os 
alunos de fora, como era de praxe do apostolado educativo a que se haviam 
dedicado os jesuítas, em várias partes do mundo: Portugal, Itália, Espanha, e 
até Goa na Índia. Os internatos, como o "Seminário de Belém da Cachoeira"; 
mais tarde na Bahia, já não puderam manter essa gratuidade. 

Com Luis da Grã, se iniciou em Piratininga, para os estudantes jesuítas 
mais adiantados, uma "lição de Casos7', ou, por outra, de teologia moral, em 
preparação para o sacerdócio. Aulas intermitentes, já que Grã se consagrava 
intensamente a ministérios nas aldeias indígenas e no litoral: Santos e São Vicente. 
Recorde-se o combate às idéias heréticas de João de Bolés. 

A vinda dos habitantes de Santo André, em 1560, para junto do Colégio, 
ou na expressão dos camaristas dessa vila, do "mosteiro" de São Paulo, aumentou 
a princípio o número dos discípulos de Anchieta, mas já no ano seguinte de 
1561 desceu o colégio para São Vicente. Em 1562, porém, está presente Anchieta 
em Piratininga, durante o ataque dos índios rebeldes contra a nova vila. Por 
1563, entretanto, com a ida dos discípulos jesuítas de Anchieta para a Bahia, 
para ali serem ordenados, cessara nesta capitania o ensino do 2" grau. 

As aulas do curso de primeiras letras, estas não se interromperam. Foram 
mais tarde, contudo interrompidas pela expulsão dos jesuítas (ostensivamente 
contrários às bandeiras de apresamento), no período de 1640 a 165 3. Já então, 
desde 163 1, se reabrira o "colégio" para os filhos dos moradores de São Paulo. 
Após 16 11, pela inauguração da paróquia, digo da igreja paroquial, passara a 
igreja do colégio e a casa dos jesuítas a denominar-se de Santo Inácio, em 
homenagem ao fundador da Ordem. 

No Colégio de Santo Inácio, como nos demais do Brasil, vigorava já 
então o sistema de educação, conhecido na Companhia de Jesus como Ratio 
Studiorum. Para esse método ou diríamos "programa de ensino" havia servido 
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de base o modus parisiensis. Foi em Paris que se reuniram em torno de Santo 
Inácio, seus primeiros companheiros. Após larga experiência, nos colégios da 
Europa, fora finalmente aprovado em 1599. Teve, no século seguinte, plena 
aplicação entre nós. 

Como demonstração de sua eficácia, basta lembrar que foi na Bahia, no 
"colégio máximo" dos jesuítas do Brasil, que se realizou a formação do grande 
Antônio Vieira. Eram, aliás, os mesmos estudos clássicos, que universalmente, 
estavam em voga no Velho Mundo, a Europa. Completados pelos estudos 
superiores, já iniciados desde o século XVI no Brasil: filosofia e teologia. 

Areinstalação dos jesuítas em seu colégio de São Paulo, no ano de 1653, 
veio dar prosseguimento aqui ao trabalho educativo dos fundadores da cidade ... 
Trabalho daí por diante cada vez mais apreciado pelos seus habitantes. Uma 
série aliás, de reitores, já nascidos em São Paulo pode ser disso eloqüente 
confirmação. Se prescindirmos do Pe. Manuel Cardoso (1578-1 628), primeiro 
superior (1615), nascido em São Vicente, temos no século XVII estes reitores, 
todos paulistas: Pe. Manuel Pedroso Jr. (1657), Pe. Francisco de Morais (1662 
e 2" vez em 1677), Pe. Francisco Ribeiro (1685, falecido aqui logo no ano 
seguinte), Pe. Manuel Pedroso Senior (1694). 

No século XVIII, os seguintes: Pe. Vito Antônio (1716), Pe. Simão de 
Oliveira (171 6, sucessor de Vito Antônio), Pe. José de Moura (1737, falecido 
em 1753). Como superior da Aldeia de Embu, construíra as duas primeiras 
pontes de São Paulo, a de Pinheiros, por 1687, e a do rio lletê, em 1732, a 
maior obra de engenharia até então aqui levada a cabo, como nota Afonso de 
Taunay. 

A melhor prova, todavia, do apreço dos paulistas pelo ensino ministrado 
pelos jesuítas são os veementes apelos da Câmara da vila, nos anos de 1684 e 
85, para que não abandonassem eles o colégio, como haviam decidido, uma 
vez que se não pudera resolver ainda a questão sempre candente da liberdade 
dos índios. Com a saída dos mestres, "crescerá - escreviam ao reitor do colégio 
Pe. Manuel Correia - a ignorância e a obsessão (menosprezo) dos estudos". 
"Requeremos" - escrevem ao Provincial Alexandre de Gusmão - "deponham o 
intento, porque perderíamos principalmente o bem espiritual, em cujas escolas 
se acha tudo". 

Mais significativo ainda é o texto da carta ao Geral da Companhia, Pe. 
Carlos de Noyelle: "Continuem seus ministérios, pelo bom ensino, que n6s e 
nosso filhos nisso experimentamos". Sem esquecer menção expressa ao 
"Venerável Padre José de Anchieta que fundou esta vila" (HCJB, VI, 3 16-3 17). 
Aí está, sem dúvida, assinada pelas autoridades municipais de 1685, uma 
declaração oficial a respeito do papel de Anchieta para a fundação de São Paulo. 
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Mas não foi só em São Paulo, vila e cidade, que se disseminou o ensino 
entre os paulistas. A fundação do Colégio de Santos, tendo como "fundador" 
(isto é doador de recursos para isso) a Salvador Correia de Sá e Benevides, se 
deu em 1653, retardada pela expulsão dos padres em 1640. A escola, ai mantida, 
desde 1585 pelos jesuítas, assumia desde então a categoria de "colégio", 
destacando-se, com bens próprios, do Colégio do Rio de Janeiro (1567), que se 
constituiu numa transferência do Colégio de São Paulo. 

A expansão do ensino, evidentemente, iria prosseguir na capitania, como 
no Brasil em geral, no século XVIII, não fosse a perseguição pombalina. Por 
1730, se pensou em Pindamonhangaba, na fundação, para o Vale do Paraíba, 
de um estabelecimento de ensino jesuítico. Para isso oferecia bens de raiz um 
fazendeiro de nome Cabral. Vários fatores impediram a execução desse projeto. 
A razão decisiva desse fracasso foi o proibição das autoridades da metrópole, 
naquele ano (HCJB, VI, 378). 

Pensando na consolidação e progresso do Colégio de São Paulo, 
apresentaram-se no início desse século, dois insignes benfeitores, desejando 
receber de parte da direção da Companhia de Jesus, o título e as regalias 
espirituais de "fundador": Amador Bueno da Veiga e Dr. Guilherme Pompeu 
de Almeida. Excelentes melhoramentos materiais, puderam ser levados a cabo 
nesses últimos tempos do colégio e de sua igreja, com a generosidade desses e 
de outros benfeitores. 

Pedida, desde 1677 pela Câmara de Santos, abriam-se em 1708, finalmente 
em São Paulo os cursos de filosofia e teologia moral (HCJB, VI, 400). Entre os 
que aí ensinaram a filosofia, encontramos entre 1716 e 1719, o Pe. José 
Mascarenhas, carioca, que pouco depois seguiu para Minas. Seria longo 
enumerar diretores e professores do colégio. Aí viveu seus últimos anos um 
dos mais notáveis jesuítas, nascidos em São Paulo, o Pe. Estanislau de Campos 
(1649-1734). 

Para apresentar, num contexto mais ameno, a visão do quadro educativo 
dessa época na capitania, reproduzirei aqui um trecho da edificante vida de um 
jesuíta dos tempos finais do apostolado da Companhia de Jesus no Brasil nesse 
mesmo século XVIII. Notícia biográfica retirada da Vita Venerabilis Patris 
Emmanuelis Correae e Societate Jesu in Brasilia Missionarie, publicada em Fano, 
Itália no ano de 1789, pelo grande humanista portuense, Pe. José Rodrigues de 
Melo. 

Em 1732 é enviado [Manuel Correia] à Capitania de São Paulo para ensinar 
nos seus colégios. Sugere o texto latino [...I que teria começado o magistério 
no Colégio de São Miguel, em Santos, e que desse mesmo colégio se teria 
despedido em 1735, para encetar no Rio seu estudo de filosofia. Afirma, 
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entretanto, que ensinou também gramática e letras humanas no Colégio de Santo 
Inácio em São Paulo. 

Esteve, pois, em São Paulo, entre os anos de 1733 e 1734. Conviveu em 
São Paulo, com o grande Estanislau de Campos. Quiçá lhe assistiu à morte, a 
12 de julho de 1734. Colaborou com alguns ao menos dos professores, que em 
1732 ai compunham o corpo docente do Colégio Santo Inácio, Nicolau Tavares, 
lente de filosofia. Francisco de Toledo, que será anos mais tarde reitor em 
Santos, depois no Colégio de Belém da Cachoeira e, desde 1755, vice-provincial 
e visitador no Pará-Maranhão. 

O ensino clássico nos colégios da Companhia de Jesus [...I assim 
estruturava o curso das Humanidades: 1) a Gramática, dividida em três classes, 
ínfima, média e suDrema; as Humanidades propriamente ditas; a Retórica. ao 
todo cinco classes. Ao ciclo humanístico total aplicava-se por sinédoque o nome 
de Humanidades ou Letras Humanas. 

Tais classes se subdividiam em graus, ou estágios, equivalentes não a 
unidades de tempo, mas a determinada soma de conhecimentos. Conforme os 
casos, a classe ínfima se desdobrava em até quatro graus: ínfimo, 2", 3" e 4". 
Mas num só ano poderiam ser percorridos dois ou mais desses graus. Para o 
estudo da Gramática, o texto universalmente adotado era o do insigne Manuel 
Álvares, ao qual fazia boa companhia a Prosódia (à moda de Dicionário Latino- 
Português) de Bento Pereira. 

Autores indicados nos colégios do Brasil, que pautavam naturalmente o 
seu ensino pelos programas de Portugal, deveriam ser, mais ou menos, os 
seguintes: 1) Classe ínfima: Fábulas de Fedro, Cartas de Cícero; 2) Classe média, 
no 1" grau, outras Cartas de Cícero, Tristia de Ovídio, Bucólicas de Virgílio; no 
2" grau: De Oficiis de Cícero, Metamorfoses de Ovídio, Geórgicas de Virgílio 
e as Fábulas de Fedro; 3) Classe suprema: De arnicitia e De senectute de Cícero, 
seu discurso Post Reditum, cantos da Eneida de Virgílio, De Belo gallico de 
César, Quinto Cúrsio etc. 

Para a classe de Humanidades. De natura Deorum e Ouaestiones 
tusculanae de Cícero, suas oraçõesPro Márcello. In Catilinam, Odes de Horácio, 
César, Salústio etc. Para a classe de Retórica: De oratore de Cícero, Institutio 
oratoria de Quintiliano, Odes de Horácio, outros cantos da Eneida, Tácito, Tito 
Lívio etc. Para o Grego, iniciado já nas classes de Gramática: Demóstenes, os 
Diálo~os de Luciano etc. 

Nos quatro anos de seu magistério na Capitania de São Paulo, revelou 
Correia excelentes dotes pedagógicos. Sabia interessar os alunos pela matéria. 
Chegou a introduzi-los, através da métrica, na composição poética latina, 
aperfeiçoando-lhes o trabalho com as elegâncias de seu erário intelectual. 
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Alcançou, ao que parece, na instrução de seus alunos, os melhores resultados. 
Sua missão, porém não era apenas instruir, sabia-o muito bem. 

Mediante a exortação espiritual, que semanalmente lhes dirigia, e a 
narração frequente de exemplos educativos, empenhou-se com sucesso em 
inculcar nos seus discípulos o amor à virtude, o cumprimento exato do dever, 
a prática regular da religião e as suas devoções prediletas à Santa Mãe de Deus 
e a São Luís Gonzaga. De não poucos adolescentes mal inclinados obteve plena 
reforma de costumes. Mas para os de melhor disposição reservava as maiores 
demonstrações de sua amizade e os seus mais diligentes cuidados. 

Possuindo uma bela voz de cantor, tomava parte junto aos rapazes 
pertencentes à Congregação Mariana, de cujos diretores parece ter sido auxiliar, 
no ofício cantado de Nossa Senhora, aumentando o brilho de suas reuniões. 
Vigiava solícito o cumprimento por parte dos alunos de seus deveres religiosos. 
E com seu exemplo, sobretudo, conseguiu atrair alguns para a vida religiosa e 
sacerdotal. Para a Companhia, entraram, da Capitania de São Paulo, João de 
Sales e André Frazão (1732) e outros que não teriam perseverado. 

De sua eficiência para as lides do ensino, dois fatos podem dar testemunho. 
Jamais consentiram os superiores do Brasil em prescindir de sua atuação nesse 
campo, por mais que anelasse pela vida missionária. Quando, em 1735, em 
Santos anuncia o provincial e visitador Padre Miguel da Costa (1733-1737) que 
o Irmão Correia se vai afastar do Colégio de São Miguel para prosseguir estudos 
no Rio de Janeiro, sai-se o comandante da Praça de Santos, Mestre de Campo 
João dos Santos Ala com esta observação: "Tirá-lo daqui será provocar um 
levante"! E se desfez em encômios a seu respeito, extensivos à Companhia de 
Jesus." 

Um quarto de século, depois, quando em janeiro de 1760, em meio a 
uma escolta militar, saiam os jesuítas do Colégio, afastando-se de São Paulo, 
para o exílio, decretado pelo Marquês de Pombal, na direção da "Árvore das 
Lágrimas", rumo ao litoral, a massa popular os acompanhou até fora da cidade, 
desfeita em prantos. 



Israel Dias Novaes 

No dia 4 de junho de 1973, às 20,30 horas, morria em Valinhos o estupendo 
brasileiro Flávio Rezende de Carvalho. Vítima de derrame, um enfarte 
subseqüente levou-o, no quarto da Santa Casa em que dias antes se internara. 

Pintor, arquiteto, escritor, desenhista, marcara-se Flávio pelo espírito 
pioneiro, inovador. Como é frequente entre nós, seu passamento não registrou 
a repercussão merecida. Tal omissão seria largamente compensada, em 1994, 
pelo robusto volume de J. Toledo, subintitulado "O Comedor de emoções". J. 
Toledo, pintor, amigo de Flávio, debruçara-se por oito anos na vida e na obra 
dele, guiado pelo arquivo pessoal do extinto, incumbido que fora por este de 
retê-lo e por ele zelar. 

A edição da Brasiliense, conveniada com a Unicarnp, (850 pgs.) ora 
inencontrável, enriquece-se de ilustrações, muitas delas raras e valiosas. 

A efeméride e o livro levaram-nos a recordar a figura do mestre por 
excelência do desenho brasileiro, que vimos de perto e com a qual, menos 
talvez do que desejaríamos, chegamos a privar. 

A circunstância de ter ido esconder-se para morrer - adoeceu e finou-se 
na fazenda do interior paulista, em Valinhos, súbita e rapidamente, como seria 
de esperar-se - impediu que maiores e mais concorridas homenagens fossem 
prestadas a Flávio de Carvalho. A notícia da doença pode-se dizer que 
surpreendeu mais do que a morte: Flávio era a saúde, o dinamismo, a afirmação. 
Esse talvez o motivo de um jornal de largo consumo, em plena agonia do artista, 
ter se enganado, reduzindo-lhe a enfermidade a mera estafa, plausibilíssima 
hipótese a que tantos, pelas horas possíveis, se agarraram. 

Pois, passados decênios, ainda muitos se perguntam da veracidade do 
fato. Como morreu quem era o oposto da morte, quem simbolizava a vida e 
manejava-a na plenitude, testando-a, desafiando-a, esgotando-a, mobilizando- 
lhe todos os recursos? 

Por enfrentar a vida e o mundo e ser destituído daquilo que com exemplar 
propriedade antigamente se chamava de "respeito humano", e assim agir 
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irredutível e infatigavelmente, atraiu Flávio desde moço a curiosidade e a atenção 
gerais. Estimavam-no os espíritos abertos; tramavam agressões à sua obra e à 
sua pessoa os outros todos, a esmagadora maioria que por mais de uma vez 
quebrou o próprio silêncio e desembestou contra uma e outra. 

Não sendo paulista de nascimento, de origem - provinha da velha 
província do Rio e se proclamava descendente de reis e mártires - sugeria ele a 
prdpria imagem do seu Estado de adoção. Homem grande, atlético, destemido, 
poucos transeuntes não tinham para transmitir, ao vê-lo sobranceiro, as passadas 
largas na confusão da rua, uma referência ou episódio. 

- Olha ali o Flávio. O da procissão. Ou o do saiote. Ou o da expedição 
amazônica. O do banho, à tarde, no chafariz da Praça da República. O do retrato 
de Bonadei. O das experiências de tinta fosforescente. O das casas funcionais 
no Jardim Paulista. O do monumento a Garcia Lorca. O dos uniformes 
futebolísticos próprios para a TV a cores. O das exposições fechadas pela polícia. 
O que retratou a mãe agonizante, em sucessivas fases ... 

Esse lance merece referência maior. 
A mãe do Flávio, muito idosa, passou por lenta, demorada, sofrida agonia. 

A esse quadro o artista reagiu como tal: postou-se defronte ao leito da enferma, 
e por alongado tempo foi reproduzindo as alterações fisionômicas, os gestos, 
as mudanças de posição do corpo. Disso resultou a "Série trágica7', documento 
singular por certo, único em qualquer cultura. Mais de quarenta desenhos em 
preto-e-branco. 

Devem essas estórias todas ter corrido o Brasil e merecido relembrança 
nesse lance final da morte. Possivelmente esmagarão elas, no seu pitoresco, o 
originalíssimo e corajoso espírito que as inspirou ou presidiu. Homem do mundo, 
altamente dotado, jamais se amoldou ao meio em que lhe coube viver, e que ele 
insistia em sacudir do sono colonial. Conhecedor da precariedade das pregações 
teóricas a uma nação marasmática, optou ele pela exibição prática das teses. A 
roupa do trópico não é esta, de paletó-colarinho-gravata e calça comprida em 
que nos enfiamos, suarentos, pela vida a fora? Pois, vejamos então como 
descobri-la. 

De tal raciocínio brotou, após meses de solitárias lucubrações, o famoso 
saiote a completar uma blusa folgada e através dos quais passava o vento e o 
corpo respirava livremente. Pois, de saiote e blusa coloridos e mais um chapéu 
de pano branco e abas caídas, desfilou Flávio pelas ruas centrais, no quente da 
efervescência paulistana. Era de vê-lo, enorme, sério, sozinho, os braços e as 
canelas de fora, indiferente aos assovios e doestos que o alvejavam de todos os 
lados. Advertira a imprensa a tempo, o que assegurou repercussão nacional ao 
atrevimento. Precursor total portanto da minissaia, mormente no seu destinatário, 



REVISTA DO INSTITUTO HZSTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 75 

o homem-tropical, que ele pregava livre, arejado, desenvolto. 
A primeira manifestação promocional de Flávio de Carvalho agitou a 

sonolenta São Paulo em 1931. Consistiu no desafio, na força da tarde e no 
centro da cidade, ao sentimento católico das gentes. Pois Flávio de Carvalho, 
então precariamente conhecido, decidiu postar-se, o chapéu na cabeça, erecto, 
na porta da Leiteria Campo Belo, na rua de São Bento, à passagem da procissão 
de Corpus Christi. Claro que a estranheza converteu-se logo em hostilidade: 

- "O chapéu ! O chapéu !" e, ante a impassibilidade do provocador: 
"Lincha ! Lincha!" 

Logo grupos de fiéis tomaram a sua direção e ele acabou empurrado 
para dentro do estabelecimento, safando-se de uma agressão certa. Do episódio 
resultou um livro filosófico-político-panfletário, "A experiência no 2", que não 
tinha a antecedê-lo nenhum outro que ostentasse o no 1. 

Flávio conceitua o comportamento como teste sobre psicologia das 
multidões, em especial no capítulo das religiões. De toda sorte, o episódio 
popularizou-lhe o nome, até então limitado à arquitetura moderna, de que foi 
pioneiro no Brasil. Eram as "máquinas de morar" ... 

Afeito a turbulências, aquiesceu o artista a disputar cadeira na Academia 
Paulista de Letras. Antiacadêmico, visava ele tão somente instalar uma 
interrogação no espírito iluminado do vencedor evidente, o então Ministro 
Alfredo Busaid, da Justiça da ditadura. Só fez campanha pelos jornais. Levaram- 
no a sério seis eleitores: meia dúzia de votos contra o "resto", como ele ressaltava, 
surpreso. "Desse jeito, a Academia acaba se redirnindo!" Buzaid empossou-se 
a 6 de junho de 1973, dois dias após a morte do artista, perante centena de 
situacionalistas do arbítrio. Meses depois da investidura, pronunciou ele sua 
única conferência na A.P.L. Assistência diminuta: o acadêmico já deixara de ser 
ministro.. . 

A complementar a identificação de Flávio com São Paulo, registre-se a 
expedição amazônica, duzentos anos depois de Raposo Tavares. Arremetida de 
estudo e verificação, acabou em entrever0 de fogo, por questões amorosas. 
Amotinou-se Flávio e, assenhoreando-se de um dos barcos, dele passou a alvejar 
o comandante, paralisando a pequena frota em plena mata. De retorno ao Sul, 
confirmou as versões da briga: desafiara o capitão para um duelo definidor da 
posse de uma das expedicionárias. Sagrara-se vencedor. .. 

A gula com que ora "marchands" e colecionadores atiram-se aos desenhos 
e óleos do artista, alçando-lhes vertiginosamente os preços, mostra como a 
crença na imortalidade de Flávio não era só dele. Associassem a idéia de morte 
àquele rapagão de 73 anos e uns e outros lhe teriam meticulosamente recolhido 
as peças. Flávio os enganou e surpreendeu; atarantados, eles passaram a correr 
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e recordam, com a crítica, juizos e testemunhos de uma obra efetivamente 
prodigiosa. Bardi, o crítico e historiador, ao descrever as penosas horas em que 
posou para o retratista, dava-o como o maior dos nossos desenhistas de sempre. 
"Retratando-nos, escrevia Bardi - era como se ele estivesse acertando as contas 
conosco. Atravessava-nos com os olhos, revolvia-nos ..." 

Queixam-se alguns dos "modelos" de Flávio, "modelos" convidados, de 
não lhes haver ele, depois, oferecido o trabalho, como é de uso. Permaneciam 
ali, analisados pelo artista, fustigados de todos os ângulos pelos olhos cruéis, 
para no fim, nada. Aos afoitos que insinuavam estranheza, redargüía Flávio 
com o preço. Executara um trabalho que deveria ser pago - com dinheiro ou 
com a retenção do quadro em si. Essas e outras fizeram gerar um conceito de 
avareza, de todo improcedente. Indaguem-se, por exemplo, ao Teatro de Arena 
sobre as respostas de Flávio aos pedidos de auxílio. 

O episódio Garcia Lorca marcou época. Um grupo de espanhóis 
republicanos decidiu, por volta de 1959, com a solidariedade de intelectuais 
paulistas, erigir em São Paulo o primeiro monumento público do mundo ao 
poeta granadino. Encarregado Flávio do projeto, este desapareceu por semanas, 
afundado no teatro e na poesia de Lorca. Retornou trazendo um singularíssimo 
esboço, que aos mais enfronhados na atividade de Lorca assombrou: o traço, o 
desenho, as cores, o sentido reproduziam, à perfeição, ilustrações amadoras do 
próprio escritor espanhol a seus poemas e cartas, e de maneira nenhuma 
conhecidas no Brasil. Flávio jamais as vira. Claro está que a semelhança advinha 
da impressão final colhida da obra de Garcia Lorca: o desenho sintetizava-a, 
resultava dela, traduzia-a. Era como se o próprio Frederico a desenhasse. Uma 
ilustração a mais para a sua obra, a acrescentar-se às próprias, como se também 
o fosse. 

A escultura que do desenho resultou, elaborada com a exigente e 
inarredável supervisão do autor, toda em ferro pintado, e afinal colocada na 
praça das Guianas, desde logo assumiu a vanguarda da monumentalística 
brasileira e continental. Opondo-se à praxe dos bustos e das figuras, das 
pensativas ou decididas pessoas amassadas em bronze e empinadas em granito, 
floria no meio da praça uma etérea rosa matutina sombreando uma estrofe 
juvenil do poeta: - "Hay de abrir se de todo frente a Ia noche negra para que e1 
alma se llene de rocío inmortal" - Garcia Lorca. O homenageado só tinha, 
expressa, esta referência, pois, na verdade, o que se visava era a perenidade da 
sua contribuição ao pensamento e à sensibilidade de todos os tempos e países. 

Pouco tempo, contudo, durou a alegria. 
Semana após a preocupada inauguração da alegoria, um "comando" 

secreto ocupou a praça, pela noite negra, e metodicamente quebrou a pau as 
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pétalas róseas, o caule, as asas outras do lírico monumento. A manhã revelou 
os destroços espalhados pela aléia. Catados um a um, foram levados para o 
depósito municipal e durante anos nada se divulgou sobre o seu paradeiro. 
Reapareceram por fim, reconstituídos defronte à Bienal, no Ibirapuera: a rosa 
aberta ao sereno, os dizeres, o seu conjunto alado. Ficou-se então sabendo que 
o brasileiro Flávio de Carvalho, com o mesmo afinco da elaboração, empenhara- 
se em restaurar a escultura na qual trabalharam os mesmos artesãos iniciais, 
que respeitaram as tintas e cores de origem. A mesma obra, afinal, vencedora 
da afronta. 

Passada a Bienal, retomou ela ao departamento de parques e jardins da 
Prefeitura. 

Admitia-se em São Paulo que a mais expressiva homenagem à memória 
de Flávio de Carvalho consistiria na localização definitiva desse alto momento 
de seu poder criador. Seria o monumento a ele próprio, a seu gênio superior de 
artista. Pois isso aconteceu e, nestes tempos democráticos, lá está, matinal, o 
mais lírico monumento público do país, de volta à praça das Guianas. 



CASPER 

Silveira Peixoto 

"A Gazeta" começou com o século, com os começos deste século. 
Seus primeiros pregões fizeram-se ouvir ali na rua 15 de Novembro, 

muitos, então, ainda a chamando de Imperatriz, numa relembrança dos tempos 
do Império. Cartazes sonoros da noticia, na Paulicéia daqueles idos, os pequenos 
jornaleiros saíram por ali, gritando o nome do novo jornal, no dia 16 de maio 
& 1906. 

Fundou-a e foi seu primeiro diretor Adolfo Araújo, Adolfo de Campos 
Araújo, ainda menino vindo de Serro, Minas Gerais, onde nasceu em 1873. 
Dele dizia Miguel de Arco e Hexa, meu companheiro de longos anos na "A 
Gazeta" e que com ele trabalhou: "Homem extraordinário, prematuramente 
abatido", "era já uma figura singularmente expressiva na imprensa paulista". 

Estávamos na I Guerra Mundial, quando Adolfo morreu. Seguiu-se 
período sobremaneira difícil para o jornal. A viúva, D. Branca, não tinha como 
arcar com as responsabilidades que pesaram sobre ela. Veio do Rio de Janeiro 
um irmão dele ... Mas o dr. José Pedro de Araújo era médico, não tinha a 
indispensável experiência nas lides jornalisticas. 

Sucedeu o que tinha de suceder - "A Gazeta" posta à. venda. Achou de 
adquiri-la João Dente - porém, essencialmente advogado, não demorou a 
compreender que seu escritório ameaçava desmoronar-se.. . Preferiu não insistir 
e passou o "abacaxi" ao concunhado - Antonio Augusto de Covelo. "Não sei se 
vendeu, ou se apenas transferiu" - anotou Miguel de Arco e Hexa. 

Sim, Covelo era um notabilíssmo advogado - orador magnífico, um dos 
donos da tribuna de nosso Júri, por igual admirável nos comícios. Era um líder 
das multidões, tinha a têmpera dos grandes lidadores. Empolgava com sua 
oratória, mas. .. não era jornalista. Breve, por isso, foi "A Gazeta" de novo posta 
à venda. Aí, quem pegou o pião na unha - foi Casper. 
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Casper veio-nos de Bragança, onde nasceu no 2 de março de 1889, filho 
do dr. Honório Líbero e d. Zerbina de Toledo Líbero. Veio para esta nossa 
Paulicéia no 1905 e aqui se matriculou em nossa Faculdade de Direito. Nas 
Arcadas Legendárias, destacou-se logo nas campanhas acadêmicas, em especial 
na civilista, formando com os que lutavam pela candidatura de Rui Barbosa à 
Presidência da República. 

Tinha 20 anos, quando colou grau. Preferiu, no entanto, outros caminhos. 
Sua vocação para a imprensa já o tinha marcado para a vida de jornal. Com 
Olegário Mariano, Raul Pederneiras, Luiz Peixoto e J. Carlos, fundou, no Rio, 
a "Última Hora", pouco depois fechada pela polícia do marechal Hermes da 
Fonseca, mesmo porque critica desabusada do governo. 

Foi Casper um dos fundadores da Agência Americana, a primeira agência 
noticiosa brasileira - e a ele coube instalar o escritório em São Paulo. Depois, 
trabalhou no "O Estado de São Paulo", foi um dos diretores da sucursal no Rio. 

Sobre "A Gazeta", primeiro foi oferecida a Miguel & Arco e Flexa - em 
suas palavras, "por um preço convidativo" ... "Era muito bonito, muito fascinante, 
mas não se enquadrava com o meu feitio" - escreveu, tempos depois. Logo a 
seguir, perguntaram a Casper. .. Sem titubear, o meu amigo topou - e disse-me, 
duma feita, que, ao fazê-lo, estava na "pindura", no velho Hotel Suiço, ali no 
Largo Paissandu, onde morava.. . 

Muito riram ... Onde iria Casper arranjar dinheiro para tamanha 
empreitada? Sua situação econômica não era das melhores - se é que tinha uma 
situação econômica ... O irmão mais velho, Nelson Líbero, já se assegurara 
posição de independência. O outro, José, também médico, tinha bom começo 
de pé de meia. Irrequieto, socialmente muito solicitado, Casper praticamente 
nada tinha. 

Mas, não era bem assim ... Casper não dispunha de fortuna, era, por assim 
dizer, mais ou menos, ou mais do que menos, "um pronto". "Vestia-se bem, 
viajava, tinha relações na política, na administração pública, na diplomacia" - e 
eram esses os valores aparentes da sua personalidade. Outros valores, entretanto, 
havia - e estavam prestes a revelar-se.. . 
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"A Gazeta" de Casper teve início a 17 de maio de 1918. O jornal estava 
em colapso - a venda avulsa precária, a publicidade um desalento. Era "uma 
enferma desenganada" pela maioria. 

"Casper vestia-se com bom gosto parisiense" - e entendeu de fazer que 
"A Gazeta" assim também se apresentasse. Importou tinta da melhor, escolheu 
papel do melhor, cuidou de melhorá-la ao máximo - intelectual e materialmente. 
Para substituir a rotativa antiquada, reumática, mandou vir uma nova da 
Alemanha. Mandou vir duas, que, à época, eram a Última palavra. Dinheiro?! ... 
O jornal começava a dar mais até do que o preciso. 

Em suma, o "abacaxi" estava sendo descascado e Casper começava a 
saboreá-lo. .. 

Achava-se "A Gazeta" no Prédio Maurice Levy, a rua Líbero Badaró, 
lado esquerdo de quem desce do largo de São bento, quando ali comecei minha 
vida de jornal. Vinha da Taubaté que me viu menino. Leopoldo Sant7Ana, 
então o príncipe de nossa crônica esportiva, era o chefe de esportes de "A 
Gazeta". Meu primo, achou de arranjar-me uns trocados - e encarregou-me de 
umas correspondências de Buenos Aires. Sequer fui à Argentina ... Tive de fazer 
tudo aqui mesmo, lendo e cozinhando jornais e revistas de lá - claro está que 
sob a supervisão de Leopoldo ... 

Nos meus 16 anos nem tinha tamanho, o tamanho de minha admiração 
pelos redatores. Era Pedro Monteleone, bem moço, estudante de Medicina - 
para nunca dar uma receita, só assinar atestados para amigos, porque jamais 
deixaria o jornal. Eram os Flexas, Miguel e Venceslau. Era Brito Broca, a quem 
arreliávamos chamando de Broca Brito, para dar "cabrito". Eram os Fleurys, 
Gumercindo e Valdorniro. Era João Brito, ao caricaturista notável, o nosso Brito 
Charuto, porque sempre dependurado num charuto. Eram Nuto, Leopoldo e 
Ernani Sant' Ana. Era, em seu gabinete - Casper. 

Tive de deixar minhas correspondências de Buenos Aires - e seguir por 
outros caminhos. Fiquei sempre acompanhando, no entanto, a ascensão de "A 
Gazeta". Lembro-me da mudança para o outro lado da Líbero - para o Edifício 
Médici. Não havia, então, nesta São Paulo, jornal mais bem instalado. Eram 
salas amplas - para a recepção, para a direção, para a redação, para a 
contabilidade, para o arquivo ... No primeiro subsolo instalaram-se as oficinas; 
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embaixo, as duas rotativas MAN - dali se abrindo o amplo espaço em que se 
aglomeravam os pequenos jornaleiros, à espera do momento em que saia "A 
Gazeta", divertindo-se com uma velha bola de meia, até que o distribuidor, o 
velho Zambardino, gritava "A GAZETA! Uólhô !".. . 

No Edifício Médici, foi prodigiosa a escalada. Veio a rotogravura - o 
pioneirismo de Casper dando-nos o primeiro suplemento deste tipo em todo o 
País. Circulou a "Infantil". Foi a "Esportiva" lançada como semanário. A "São 
Silvestre" ganhou vulto e prestígio. Fez-se maior e inebriante a prosperidade. 
Sobreveio, no entanto, o 24 de outubro de 30 - e aconteceu o vandalismo! ... 

Teve Casper de seguir para o exílio - em suas palavras, "procurar em país 
estrangeiro a segurança do direito de viver". Em pouco, no entanto, os bons 
gazeteiros cooperando, de novo "A Gazeta" estava em nossas mas - os jornaleiros 
a apregoá-la, nas alegrias do reencontro. Não demoraram a ruir em terra as 
acusações. Teve a ditadura de reconhecer que vínhamos crescendo com São 
Paulo e como São Paulo - pelo nosso esforço, com os meios provindos de 
nosso trabalho e do favor do povo. Não 6ramos, nunca fomos, caudatários dos 
cofres públicos. E Casper pôde voltar e reassurnir o comando - a Justiça logo 
mais ordenando a indenização devida. 

Sucedeu a falta de tato e de trato de certos muito incertos homens (homens 
mesmo? ...) da outubrada de 30 - pretendendo reduzir São Paulo a butim de 
guerra. Um fio d'água, apenas, o descontentamento não demorou a crescer, a 
fazer-se caudal. "A Gazeta" enfrentou e afrontou, galharda e corajosamente, os 
que tentavam erradicar nossas resistências à ditadura - e isso não obstante a 
censura de todos os dias, os censores à vista nas redações. 

Na Casa de Casper, bem verdade, tivemos os primeiros passos populares 
do nosso 32 Constitucionalista - e foram os daquela conclamação sublime, 
genial, de "Minha Terra! Minha Pobre Terra!". Sim, o grande Ibrahim Nobre 
teve a coragem de escrevê-la - e fê-lo, num instante de exaltada inspiração, no 
janeiro de 31. Andou o poema imortal de mão em mão, nas cópias em 
manuscrito, em datilografados, em rnimeografados. Nos primeiros dias de 32, 
Casper e Ibrahim confabularam ... No 25, na segunda página, em grande destaque, 
em duas colunas duplas, "A Gazeta" lançou a clarinada magnífica - ecoando 
por toda São Paulo, por São Paulo inteiro, Capital e Estado. 

Sim, Ibrahim teve a coragem de escrevê-la; Casper teve a de publicá-la, 
mesmo arrostando as fúrias ditatoriais. 
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Bem verdade é que fomos derrotados, no campo das armas - n6s, os 
paulistas. Mas tivemos logo a Constituição de 34. E realizamos o que, fazendo 
justiça, a "História do Exército Brasileiro7' frisou ter sido o maior movimento 
nosso, de todo o País - e maior não apenas pela mobilização de recursos 
humanos, econômicos e bélicos, isto até improvisando aqui mesmo. Maior, 
sim, principalmente, pelos altos princípios que a inspiraram, também a marcaram. 

Nossa "A Gazeta" viu-se, então, em sérias dificuldades e Casper teve de 
amargar o segundo exfiio. Voltou dois anos depois ... No 16" aniversário de 
suas atividades na "Gazeta", recebeu ele o banquete consagrador, presente o 
que nossa Terra possuía de melhor, de mais alteza. Disse ele, então, o que era o 
vespertino de São Paulo: "tribuna de onde se fala com firmeza de linguagem, 
cortesia de maneiras, lealdade inconfundível e desassombrada intrepidez pelos 
direitos de São Paulo", "os olhos postos no Brasil". 

Veio a indenização pelos danos do empastelamento de 30. Casper nunca 
foi de levar para casa o dinheiro que "A Gazeta" lhe dava, preferia investi-lo 
nela mesma. Tratou logo de erguer o primeiro edifício nesta Paulicéia, em todo 
o País - especialmente para jornal: o da avenida Casper Líbero. 

Ao lançar-lhe a pedra fundamental, a 15 de dezembro de 1937, repetiu 
que "A Gazeta" é tão brasileira, tão paulista, que nunca desejou senão uma 
Pátria maior e melhor". Ficou isso um refrão, foi, dai por diante, a tônica de 
suas palavras - ao inaugurar-se o prédio, no 3 de novembro de 1939, quando a 
Rádio foi ao ar pela primeira vez, a 15 de março de 1943. 

Foi nesse prédio que voltei a ser gazeteiro ... Num encontro de rua, 
naqueles jeitos cativantes que lhe eram característicos, Casper me perguntou: 
"E V., quando volta para "A Gazeta"? "Se isso é um convite, Casper, amanhã 
estarei lá". Estive, nisso influindo meu muito querido Luiz Silveira - então 
diretor da Biblioteca do jornal, não um tio, nem um segundo pai, sim outro Pai 
que Deus me deu. 

Não e não. Casper nunca foi o diretor, nunca assumiu ares de chefe. Foi 
sempre o companheiro querido - a gente a chamá-lo de Casper, ele a 
corresponder no mesmo tom de você. Chegava bem cedo, logo vinha 
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cumprimentando a todos, brincando com este, perguntando se o filho de outro 
estava melhor, ralhando, a seguir, sorridente, com os excessos alcóolicos de 
João, dizendo a José que, se precisasse, passasse pela Caixa ... 

Ah, o Estopim ia-se casar! ... E ainda não lhe dissera! ... Teve Armando 
Brussolo de sair-se com a desculpa de que os convites ainda não estavam 
prontos ... "Já comprou os móveis? Ainda bem que não. Vá aos Pascoal Bianco 
(o moveleiro da moda) e escolha dos melhores". Estopim foi, escolheu ... Casper 
quis ver, achou que não eram dos melhores. Escolheu-os ele próprio. Nosso 
Pedro Monteleone fazia anos - e andava sonhando com um carro novo. Estava 
na oficina, supervisionando a paginação, quando Casper foi chamá-lo. Lá estava, 
junto ao prédio, um Chevrolet zero quilômetro. "Que tal esse carro?" "Uma 
beleza!" Casper estendeu-lhe as chaves: "É seu, Monte". Foi um tanto brusco 
comigo e revidei no mesmo tom. Não disse palavra, foi-se ... Já estava eu 
limpando as gavetas, quando veio o telefonema de Luizinha: "O doutor Casper 
está pedindo para vir até aqui ..." Estava me esperando ... "Sou meio sem jeito, 
Silveira ... Vamos tomar um café?" 

Parece que foi ontem - de tanto que ficou na memória de todos nós - e já 
se vão mais de cinco décadas daquele 27 de agosto de 1943 ... 

Na manhã brumosa, lá fomos pela velha estrada do Aeroporto de 
Congonhas - um tiquinho do que é hoje. Seguia Casper numa de suas viagens 
de rotina ao Rio. O teto estava baixo, ficamos a conversar... 

Ia, também, o Arcebispo Dom José Gaspar ... O sol rasgou o véu do 
nevoeiro, deu condições de vôo.. A chamada para o embarque, nosso 
companheiro brincou, nos seus modos risonhos: "Então, Dom José, afinal vamos 
para o Céu? ..." 

Não! ... Não há palavras para dizer do que sentimos. Ainda mal chegados 
ao jornal, o impacto da noticia nos atingiu em cheio. Veio de repente, num 
telefonema lacônico, feita a ressalva de que faltavam detalhes. 

Fulminado em pleno vôo, uma das asas quebradas na torre da Escola 
Naval, o pássaro de aço caíra, adentrando, num rebojo, as águas verdes da 
Guanabara. Não demorou a confirmação - porém restando ainda um fio de 
esperança.. . 

Dois ou três passageiros estariam a salvo ... Ficamos no "quem sabe", 
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num "tomara" - no bem humano egoísmo de querê-lo entre esses. Logo, logo, 
porém, a realidade se impôs, em toda a brutalidade. 

Nosso Amigo tinha se ido ... Um idealista por excelência e à plenitude, 
deixou um legado a São Paulo - para servir ao Brasil. É a Fundação Casper 
Líbero. É a nossa Casa de Casper e é tudo o que nela se encontra. 



ENTREVISTA COM O EXPEDICIONÁRIO GENERAL DE 
BRIGADA REFORMADO MARCO ANTONIO DA ROCHA 

CORRÊA 

Maria Amália Corrêa Giffoni 

01 - Como e quando V. Exa. foi convocado para a Força Expedicionária 
Brasileira (F.E.B.)? 
Estava no serviço de Saúde do 2" Regimento de Cavalaria Divisionária, 
instalado em Pirassununga (S.P.). Era 1" Tenente. Ao começar minha 
carreira no Exército servi em Passo Fundo (R.S.), a seguir em Itajubá 
(M.G.) e posteriormente em Pirassununga. Quando prestava serviços nesta 
cidade, recebi em julho de 1944, ordem para me por à disposição da F.E.B.. 
A ordem foi expedida em caráter urgentíssimo, para embarcar em 24 horas, 
com destino ao Rio de Janeiro. Lá chegando, apresentei-me na Diretoria 
de Saúde do Exército e, a seguir, fui apresentar-me no Quartel General da 
Força Expedicionária, ao General de Divisão João Batista Mascarenhas de 
Moraes, Chefe da Força Expedicionária Brasileira. Fui incorporado ao 
Serviço de Saúde da 1" Divisão de Infantaria da F.E.B.. 

02 - Qual a sua impressão sobre o primeiro contato com o General 
Mascarenhas? 
O Ajudante do Gabinete do General acompanhou-me e apresentou-me 
com as palavras "está se apresentando o 1" Tenente Marco Antonio da 
Rocha Corrêa". O General levantou-se, aproximou-se, deu-me a mão, 
amavelmente. Daí por diante, apresentava-me todos os dias a ele, norma 
adotada para com os oficiais, para efeito psicológico, a fim de atenuar as 
tensões e desajustes do pré-guerra. Recebia um por um, como se fosse 
"uma inspeção de presença". Era muito educado, simpático, cordial, mas 
não risonho. Relativamente baixo, costumavam dizer que "era pequeno 
por fora e grande por dentro". Nada mais exato e, posso afirmar, exigente 
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em relação a horário e freqüência. Comentava-se o seu quociente intelectual 
(Q.I.) altíssimo, demonstrado durante a guerra, acrescido à sua dedicação 
e interesse pela tropa. A solidariedade humana era uma de suas principais 
características. 

03 - Como foi a preparação e partida para a Itália? 
Antes de partir, o General Mascarenhas supervisionou a organização da 
F.E.B., isto é, a seleção de pessoal, aperfeiçoamento de oficiais, previsão 
do total de tropas que o Brasil mandaria e o preparo geral das mesmas. 
Todos receberam vacina contra oito moléstias, inclusive tifo exantemático, 
que não existia no Brasil, mas era comum na Itália. Fui inspetor de vacinação 
da tropa, que se destinava àquele País. Os oficiais do Corpo de Tropas, de 
Coronel para baixo, embarcaram em navios, com seus comandados. O 
General Mascarenhas, como Comandante da F.E.B. seguiu de avião, na 
frente. Quando embarcamos não sabíamos nosso destino. Segundo os 
boatos dentro do Exército, íamos para a África, iniciativa tomada para 
despistamento. O 6" Regimento de Infantaria de Caçapava foi o primeiro 
a partir. Segui no segundo grupo, no navio General Mann. O grupo 
posterior embarcou no navio General Meigges, ambos norte-americanos. 
As partidas eram feito à alta madigada, com a área do cais em total 
escuridão. Depois destes, seguiram mais quatro navios, em datas diferentes. 
Todos dirigiam-se à Nápoles, na Itália. 

04 - Em Nápoles quais as providências tomadas? 
Após o desembarque, a tropa foi diretamente para o acampamento, 
localizado em área militar, denominada Tenuto de San Ressori. As barracas 
que ocupamos foram instaladas pelas tropas americanas, nos arredores de 
Piza. Havia barracas para três e para seis pessoas, aquelas destinadas aos 
oficiais. Ficamos nesse acampamento doze dias, aproximadamente. Durante 
a permanência eram feitos, diariamente, exercícios de manutenção, próprios 
da vida militar, incluído muita ginástica. Os elementos do Corpo de Saúde, 
também, participavam. Passávamos o dia todo no acampamento. Líamos 
o "Manual de Campanha", escrevíamos cartas, etc. Ficávamos "em campo 
fechado". Visitamos a Torre de Piza, havendo rodízio de horário para o 
deslocamento. Oficiais e soldados tiveram descanso de três em três meses 
para manter o equili'brio psicológico, iniciativa tomada pelas forças 
americanas. Quando a tropa era considerada apta para combate, partia. O 
local de luta era mantido em caráter sigiloso, identificado por código militar. 
A chefia do Serviço de Saúde da Divisão de Infantaria do Exercito (D.I.E.), 
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do qual eu fazia parte, compreendia três médicos, um farmacêutico e um 
dentista, chefiados pelo Coronel Médico Gilberto José Fontes Peixoto. 
Havia, também, o "Depósito de Pessoal", secretíssimo, em outro local, 
com a finalidade de substituir os que "entravam em baixa", por ferimentos, 
doença ou deserção. 

05 - O que V. Exa pode dizer sobre a atuação do General Mascarenhas 
de Moraes em campanha? 
Inspeccionava os acampamentos e acantonamentos, acompanhado de 
assessores que auxiliavam nas observações, por ser impossível fazê-las 
sozinho. No "front" permanecia no lugar de combate, assistindo-o para 
tomar as medidas cabíveis, baseando-se em estudos feitos previamente. 
Brasileiros e americanos, cada um em seu setor de guerra, assim como os 
franceses, cumpriam os seus deveres. O General Mascarenhas de Moraes 
inspecionava tudo o que estava sob a sua responsabilidade: tropa de posição 
em combate, uniforme, serviço de saúde de cada unidade, além da 
alimentação. Foi de uma eficiência e senso de dever que ultrapassaram, 
em muito, a sua responsabilidade, durante e após os combates. Colocava- 
se na linha de frente, expunha-se a perigos. Pelo seu comportamento na I1 
Guerra Mundial foi digno de agradecimento dos militares e do aplauso 
dos civis. Batalhou com inteligência e coragem. A sua postura como militar 
foi tão louvável quanto à sua atitude humana. Ele se excedia a favor do 
soldado ferido, ia além de seu dever. Depois dos grandes combates, 
comparecia aos hospitais para se informar da situação dos feridos. Quanto 
a estes, a tropa norte-americana não fazia distinção entre brasileiros e 
americanos. Todos recebiam os mesmos cuidados médicos. Em casos de 
internação, os médicos brasileiros opinavam e suas decisões eram 
acompanhadas pelo General Mascarenhas. Em casos graves, como 
amputações, etc. também procuravam ouvi-lo. Estava sempre presente, 
embora exausto e horas sem se alimentar. Todos, inclusive os médicos 
americanos, testemunhavam o seu zelo e procuravam corresponder à sua 
dedicação aos combatentes, feridos ou enfermos. 

06 - Qual a participação de V. Exa. em relação aos "pracinhas", quando 
em combate? 
Encarregaram-me das idas ao depósito de material de saúde dos americanos 
para receber, transportar e distribuir os materiais de emergência, 
especialmente medicamentos de urgência e padiolas que seriam usados 
pelos médicos da tropa brasileira. Competia a mim a obtenção e aplicação 
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dos símbolos da Cruz Vermelha Internacional. Os americanos eram 
magnânimos na distribuição de recurso médico-farmacêuticos. Era 
encarregado de visitar os combatentes, em tratamento nos hospitais e dar 
noticias de suas condições de saúde ao General Médico Gilberto José Fontes 
Peixoto. Estando incorporado ao Serviço Médico, tive oportunidade de 
presenciar vários acontecimentos. O General Mascarenhas era consultado 
sobre o destino dos soldados gravemente feridos. Os norte-americanos 
ouviam a decisão do General, para atuar com rapidez, inclusive para 
transportá-los para os Estados Unidos, quando não havia condições 
satisfatórias de tratamento da Itália. Muitos brasileiros foram levados para 
lá, entre eles um Tenente que foi atingido na coluna vertebral, não podendo 
movimentar as pernas e que estava no mesmo jipe que eu quando foi 
acidentado. Entre os cirurgiões brasileiros, o Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto 
foi o único que recebeu autorização americana para operar na Itália. 
Revelou-se da maior competência, e interesse pelos pacientes, merecendo 
a admiração de todos. 

07 - Como foi a volta da Força Expedicionária Brasileira, após a vitória? 
Quando cessou a guerra, a noticia foi comunicada no mesmo dia para 
toda a tropa, com exceção de poucas sub-unidades engajadas em combate, 
que não tinham meios suficientes para receber as ordens do comando. O 
comunicado geral foi transmitido no sentido de que ficassem em estado 
de alerta, até a comunicação oficial do fim da 11 Guerra Mundial. O término 
da luta coincidiu com o final da primavera. Partiu o primeiro navio, no 
qual eu vim, por estar doente. Navio americano, adaptado para o transporte 
de tropas, confortável, porém, demorado. Comigo vieram parte do 6" 
Regimento de Infantaria, que foi o primeiro a seguir para a Itália e parte de 
outro Regimento. Os demais combatente ficaram esperando o embarque, 
a 40 km, mais ou menos, de Nápoles, em "capo de estágio7', subordinado 
aos norte-americanos. Aguardavam navios que pudessem levá-los para o 
Brasil. O trajeto foi Nápoles-Rio. A chegada foi comemorada com 
manifestações de civismo. A população soube dar o valor devido aos 
combatentes. Emoção, alegria, manifestações de regozijo e gratidão. 
Recepção à altura para aqueles que enfrentaram a guerra e colaboraram 
para a vitória. 

OS - V. Exa. contou-me que veio no primeiro navio por estar doente. O que 
aconteceu? 
Dois fatores perturbaram-me a saúde. 1" tive congelamento de todo o pé 
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esquerdo e, predominantemente, dos artelhos, em conseqüência de 
temperaturas prolongadas de 12" a 15" graus negativos. Inverno longo e 
intenso, com roupas não condizentes com a baixa temperatura, para a qual 
não estávamos preparados. Veio reforço dos Estados Unidos (quanto a 
uniformes e calçados) mas o "pé de trincheira" já havia se manifestado. 
Fui aconselhado a ir para o hospital do "front", montado em barracas de 
lona, sob orientação americana. Optei pelo tratamento no acampamento, 
no regime de acantonamento (em casa abandonada). Apenas melhorei. O 
"pé de trincheira" manifestou-se após o segundo ou terceiro mês de inverno 
e dele ficaram seqüelas. Cogitou-se no seccionamento do nervo, para aliviar 
as dores. A passagem do sangue nas artérias estava comprometida. Foi 
proposta a dilatação do calibre da artéria responsável, para melhorar a 
circulação da perna e pé. Com a vinda para o Brasil e a mudança de 
temperatura, as dores melhoraram, mas os médicos paulistas consultados 
se manifestaram favoráveis à operação. Terminada a guerra, quando saímos 
do acampamento de Milão, o caminhão em que eu estava sofreu uma 
"pane", por excesso de carga. Desviamo-nos da estrada principal, para dar 
passagem ao comboio e entramos num atalho. Paramos, era noite. Os 
mosquiteiros individuais estavam guardados em lugar difícil. Dormimos 
sem eles. Ao amanhecer, lemos a placa "zona malarígena". A maleita que 
apanhei era a mais grave, equivalia a "terçã maligna" brasileira. Tomei 
Atebrina, o remédio da época. Diante do meu estado, os americanos 
propuseram-me duas opções: ficar em tratamento no hospital americano, 
em Nápoles ou vir, antecipadamente, para o Brasil, para me tratar aqui. 
Optei pela segunda proposta. 

.Qual foi o último contacto de V. Exa. com o General Mascarenhas de 
Moraes? 
Foi dois dias após a proclamação do término da I1 Guerra. Depois, o 
Marechal continuou no seu acantonamento móvel e eu fui para o 
acantonamento da Chefia do Serviço de Saúde da Divisão de Infantaria 
da F.E.B., distante do local onde o General se encontrava. O General 
Mascarenhas continuou no comando da Força Expedicionária Brasileira 
até a volta ao Brasil. Recebeu várias condecorações nacionais, inclusive a 
Cruz de Combate, 1" Classe, do Brasil e internacionais e homenagens 
especiais do Governo Português. No Brasil, foi promovido a Marechal. O 
reconhecimento aos seus méritos fez juz a sua bravura e a forma de tratar 
seus comandados. 
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10 - Qual a sua opinião sobre o livro "A FEB pelo seu Comandante", de 
autoria do General Mascarenhas de Moraes? 
É ótimo quanto à abordagem do preparo das tropas, o registro dos 
combates, os mapas elucidativos, o desempenho da tropa etc. Esgotou o 
assunto. Só ele, com seus conhecimentos militares e grande inteligência, 
poderia escrever obra tão valiosa, sob o ponto de vista militar e histórico. 

11 - Agora, as ultimas perguntas: V. Exa. recebeu medalhas? Onde serviu 
após a I1 Guerra Mundial? 
Fui agraciado com a medalha de Guerra, a medalha de Campanha e a 
medalha da F.E.B.. De volta ao Brasil, permitiram-me escolher a cidade 
onde continuaria a carreira militar. Preferi voltar a Pirassununga (S.P.), da 
qual havia saído, em parte por motivos familiares. Continuei no 2" 
Regimento de Cavalaria Divisionária, até atingir o posto de Capitão. A 
seguir, foi-me oferecido servir na Escola Preparatória do Exército de São 
Paulo, aceitei. Quando soube que haveria concurso para o quadro de 
Professores da Escola, inscrevi-me para a cadeira de Biologia e História 
Natural. Fui aprovado em ambas e promovido a Major. Permaneci em São 
Paulo até a Escola Preparatória do Exército ser transferida para Campinas. 
Nesta cidade continuei à frente das duas disciplinas e fui Diretor de Ensino 
da Escola, durante um quinquênio. Encerrei a carreira militar como General 
de Brigada da Reserva. Agradeço-lhe a gentileza da entrevista. Sinto-me 
emocionado ao fazer este retrospecto da minha carreira, parte da minha 
vida. 

Campinas, 10 de agosto de 1992. 



TITO LÍVIO FERREIRA (*) 

Milton Vargas 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Acadêmicos 

Como sucessor de %to Lívio Ferreira, na Cadeira no 11 desta Academia, 
é com o sentimento de profunda honra que recebo a incumbência de associar- 
me a essa comemoração do centenário de seu nascimento em 2 de agosto de 
1894. Devo também declarar que considero um dever dos ocupantes das Cadeiras 
de nossa Academia relembrar e manter viva a obra e a glória dos seus 
antecessores. Contudo, não sendo eu historiador, não me sinto capaz de ressaltar, 
com exatidão, todos os méritos e qualidades de tão eminente historiador que 
foi Tito Lívio Ferreira. Insigne professor de História da Idade Média, da História 
de Portugal e da História de São Paulo, é o autor, entre outros, das monumentais 
obras "História de São Paulo", "São Paulo na Independência Brasileira", "História 
da Educação Luso-Brasileira", "História da Civilização Brasileira" e "A Maçonaria 
na Independência Brasileira", cujo valor transcendem a minha capacidade de 
análise. 

Entretanto, o seu caminho de pesquisa como entusiasta da História de 
Portugal, na época das navegações, cruza-se com o do meu interesse pela História 
da Ciência. Ambos nós acreditamos que as navegações portuguesas refletem o 
surgimento da ciência renascentista. Ambos nós estamos convictos que foi com 
o planejamento e execução das navegações portuguesas que teve fim a fase da 
ciência medieval - cujo critério de verdade era o da correção lógica e o da 
autoridade dos sábios - e iniciou-se a fase renascentista - cujo critério de verdade 
era o da experiência, vivenciada como visão direta dos fatos percebidos. Peço 
vênia, portanto para, em sua memória, tratar de ressaltar alguns pontos de sua 
obra relacionados com a navegação e as descobertas portuguesas cujo valor 
considero de extrema importância para o esclarecimento do papel de Portugal, 
nos séculos XV e XVI na instituição daquilo que chamamos de mundo moderno. 

(*) Conferência proferida na Academia Paulista de Letras, em sessão de 23 de junho de 1994. 
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De fato, da obra de Tito Lívio Ferreira ressalta o fato histórico que foram os 
portugueses do Renascimento, uns dos principais arti'fices desse mundo em 
que vivemos. 

Para certificar-me dessa coincidência de pontos de vista li, ou melhor 
estudei, com toda atenção, o seu livro "Técnica de Pesquisa Histórica", publicado 
em sua honra por ocasião de seu octagésimo aniversário em 1975 pelo Instituto 
de Cultura e Ensino Padre Manuel da Nóbrega. Lá ele confirma que a partir do 
século XIX, a técnica da pesquisa histórica é feita pela análise dos documentos 
e verificação de sua autenticidade. 

Mas, da leitura desse livro, pode-se concluir que, além do documento 
histórico, l i to Lívio está convicto que o que faz o historiador autêntico não é a 
simples leitura descomprometida do texto documento. A pesquisa histórica não 
é, em definitivo, uma pesquisa como a das ciências, ditas exatas; onde o 
pesquisador deva, antes de mais nada, livrar-se de sua personalidade e dos 
"idola" que lhe impõem preconceitos inaceitáveis pela verdade científica. 

Pelo contrário, os "historiadores pesquisadores" são obrigados a 
colocarem-se na posição dos personagens históricos da época pesquisada; mas 
não podem deixar de ser eles mesmos historiadores inseridos na época em que 
vivem e, portanto, carregando sua própria personalidade. Dessa dicotomia quase 
paradoxal decorre, segundo pode-se inferir da leitura do seu livro "Técnica de 
Pesquisa Histórica" que Tito Lívio Ferreira considerava dois perigos em que o 
historiador poderia sucumbir. O primeiro era o de contaminar sua pesquisa dos 
documentos, com doutrinas atuais, inexistentes na época em que o documento 
fora escrito. Nesse caso estariam os atuais historiadores que contaminam suas 
pesquisas com teorias sociais e econômicas vigentes em nosso tempo. Nesse 
sentido, lito Lívio é particularmente implacável com aqueles que fazem História 
em consonância com as teorias do materialismo histórico. O segundo preconceito 
é o de sucumbir à fantasia, é transformar a História em literatura, como fazem 
aqueles que, arrebatados pela dramaticidade da História, descuidam-se da 
veracidade e da autenticidade dos testemunhos históricos, e dão vagas a sua 
imaginação, tomando-se, no dizer de Tito Lívio, em simples "escritores de 
História". 

Inicia lito Lívio, um seu artigo publicado no Diário Popular, em julho 
de 1979, com as seguintes palavras: "O historiador pesquisador, cauteloso e 
honesto analisa os documentos, verifica-lhes a autenticidade, procura 
compreendê-los para explicar o acontecimento. Por sua vez, o escritor de História 
argumenta e não documenta. O documento serve-lhe apenas como referência 
para sua lógica ou dialética". 

Um problema parece preocupar a atenção de mto Lívio, no concernente 
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à técnica do historiador. É o da fantasia dos escritores de História; pois, num 
outro seu artigo publicado no Diário Popular, à mesma época que o 
anteriormente, ele diz: "História e Literatura são filhos da imaginação do homem. 
Atravessaram séculos juntas. Em começo do século XIX começam a separar- 
se. A causa da separação de ambas é o documento" ... "A História une-se ao 
documento para ser a ciência do que existe. Levado pela mão do romance a 
Literatura segue pelos caminhos da fantasia. E ambas ainda se encontram, 
algumas vezes no romance histórico...". 

Continuando seu pensamento Tito Lívio, cita Leopold Rank, quando 
esse escreve no prefácio de sua História Universal, que: "A História começa 
onde os documentos se tornam inteligíveis e existem documentos dignos de 
fé". 

Contudo llto Lívio Ferreira não esconde sua admiração pelo autor de 
uma História Universal, Paulo Osório, um luso-latino, do século V, natural da 
Bracara Augusta, na Lusitânia, província do Império Romano, hoje a cidade de 
Braga. Ora, esse livro deve ser cheio de fantasia com que os historiadores da 
antigüidade escreviam seus relatos. Portanto, deve-se compreender que -to 
Lívio não defendia uma fidelidade radical e cega aos textos documentais. Seria 
necessário ser fiel a eles; mas, no dizer de notável português: revestir sua nudez 
clara com o manto da fantasia. Pois parece-me ao ler os poucos escritos históricos 
de Tito Lívio que tive a oportunidade de estudar, que sua técnica de historiador 
era justamente, a da fidelidade aos documentos, na comprovaçáo de sua 
autenticidade; porém sem deixar de revesti-los com uma sua própria forma de 
ver as coisas: - algum tanto imaginosa e entusiástica pelas suas próprias origens. 
Isto o permitia ver nos portugueses do Renascimento, aquele valor de criadores 
de novos mundos, a que nos referimos a princípio. Isto nos possibilita a encontrar 
em seus escritos, além do desenrolar dos episódios históricos por ele descrito, 
o valor que possibilita a um povo realizar sua missão, num determinado momento 
histórico. 

Pode-se perceber, por alguns dos seus dizeres, que considerava que os 
cronistas das navegações - muito anteriores aos "pesquisadores de História" - 
seriam "escritores de História" - isto é: cultores da renascentista "fantasia exata" 
- propensos a aceitar os relatos de viajantes que diziam ter visto, com os próprios 
olhos, o que narravam. Ora, essa seria a marca da ciência renascentista - 
inaugurada pelos navegantes portugueses, como Duarte Pacheco Pereira ou D. 
João de Castro e depois instituída por um Leonardo da Vinci ou um Durer, na 
qual a exatidão do que era visto pelos olhos do rosto não se separava da fantasia 
do artista. Atitude essa totalmente diferente dos investigadores da ciência 
moderna, cujas pesquisas são necessariamente guiadas por uma teoria prévia; e 
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toda fantasia é banida. 
Quero, entretanto, ao propor-se essa homenagem à memória de mto Lívio 

Ferreira, demorar-me em comentários, a um seu trabalho que mais se aproxima 
da questão que, particularmente me interessa. Isto é, a do primado português 
do planejamento da pesquisa científica tendo em vista a solução de um problema 
nacional que urge resolver. Quero dizer: a utilização da pesquisa astronômica e 
geográfica para a descoberta do caminho das Índias, feita por portugueses nos 
séculos XV e XVI. 

O trabalho de Tito Lívio que tenho em mente é o seu ensaio: "História 
dos Grandes Descobrimentos Marítimos", publicado na Revista da Universidade 
Católica de São Paulo, de setembro a dezembro de 1958 e março de 1959. 

Parece-me que a intenção de Tito Lívio, neste trabalho, foi a de mostrar 
como as navegações e as grandes descobertas decorrem naturalmente da própria 
formação da nação portuguesa no século XII. A primeira nação européia, no 
sentido atual do termo; isto é; constituituida univocamente de um território bem 
delimitado; um povo bem identificado; e um governo bem constituído. Pois, 
esse primado de nação moderna foi possível porque já a província romana 
Lusitânia, no século V, ter-se constituído de tal forma a permitir a um cidadão 
de Bracara Augusta: Paulo Osório, escrever a primeira "História Universal". 
Pois, segundo Tito Lívio; "foi um lusitano de formação romana, o primeiro 
homem a escrever a história de um mundo só, a ter a visão universal do mundo 
cristianizado". 

Pois foi, a partir do próprio território da província romana, que Afonso 
Henriques cria a nação portuguesa, colocando-a desde suas origens no 
movimento das Cruzadas. Pois, segundo Tito Lívio, para Afonso Henriques, "o 
islamismo não devia ser combatido na Terra Santa. A Cruzada começava para 
ele, na Europa. Era preciso expulsar os muçulmanos do território europeu". E 
assim, com o auxllio de tropas inglesas, flarnengas e normandas, Lisboa é tomada 
aos árabes em 1147. E em 1217 uma Cruzada, em caminho para a Palestina, 
conquista, com forças portuguesas o Algarve, livrando assim todo o território 
de Portugal. 

Pois é bem plausível, como quer mto Lívio Ferreira demonstrar, que os 
descobrimentos portugueses sejam um seguimento, em termos renascentistas, 
do movimento medieval das Cruzadas. Seu grande planejador o Infante D. 
Henrique, tinha sido sagrado cavaleiro da Ordem de Cristo, após a vitória da 
expedição portuguesa para conquista de Ceuta: - a ordem que sucedera a dos 
Templários quando essa foi extinta em Portugal. E a missão dos Templários 
que era a de salvar o túmulo de Cristo, tinha-lhe sido transferida. 

Já no século XIV a atividade marítima de Portugal é notável. Seguindo o 
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surto mercantilista do final da Idade Média, Portugal já mantinha um comércio 
marítimo, para o sul, como o norte da África; e para o norte, com a Inglaterra, 
França e Flandres. A Itália cria as casas bancárias, cujos agentes espalham-se 
pela Europa, possibilitando o comércio internacional. Aparecem os estaleiros 
para construção dos navios e, com isso, desenvolvem-se as técnicas navais. A 
bússola começa a ser empregada; e com ela é possível o traçado dos mapas que 
indicavam as direções: os portolanos. E surge a cartografia em Gênova, na 
Maiorca e em Barcelona. Tudo isso com meios para o desenvolvimento do 
comércio. A navegação a vela vem substituir as pesadas e ineficientes galeras a 
remo. Mas, tudo isso em bases técnicas medievais. Ainda não chegara a hora da 
utilização das ciências. É nesse período que são descobertas as ilhas atlânticas, 
muitas delas, tais como os monstros marinhos, produto da imaginação dos 
marinheiros. 

Só com D. Henrique, instalado em sua Vila em Sagres, depois de sua 
estada em Ceuta, no início do século XV, é que conhecimentos de astronomia, 
geografia e cartografia são utilizados para as descobertas náuticas. Não creio 
que houvesse em Sagres uma escola naval; é mais provável que o Infante tivesse 
reunido em torno de si cartógrafos, chefiados pelo filho do famoso Jacomo, da 
Maiorca; astrólogos que, na época, eram quase todos médicos - para resolverem 
o problema inverso da astrologia - isto é, dada a cena do céu, deduzir o local 
em que se estava, na terra - o que chamamos hoje de astronomia de posição; e 
pilotos, recrutados entre seus criados de maior confiança. 

Havia também uma biblioteca da qual fazia parte, como sabemos por 
relatos de cronista, a Geografia de Ptolomeu, em manuscrito recém-chegado de 
Constantinopla; a "Imago Mundi" de Pierre D' Ailly; o manuscrito das Viagens 
de Marco Polo, trazido de Veneza para D. Henrique por seu irmão D. Pedro; e, 
segundo Tito Lívio, a História de Eródoto, onde haveria o relato da volta da 
África realizada por uma esquadra egípcia do faraó Neko, cinco séculos antes 
de Cristo. Além disso, uma coleção de mapas. Não era certamente uma Escola; 
porém, mais do que isso, era um centro de planejamento da descoberta do 
mundo, em termos científicos. 

Pode-se imaginar a importância desse centro para a conquista dos mares, 
quando se sabe que uma das primeiras ações da Inglaterra para dominar os 
mares, foi a do bombardeio de Sagres, pelo Almirante Drake, no final do século 
XVI. 

A parte tecnológica era feita nos estaleiros de Lagos. Ali os navios eram 
desenhados e executados, desde o estudo das madeiras empregadas, inclusive 
controle das florestas de carvalho, até o projeto arquitetural das próprias naves. 
Foi assim que lá se projetou e construiu a maravilha náutica que foram as 
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caravelas. 
=to Lívio Ferreira continua o seu relato entusiasmante, contando como, 

baseada em tal planejamento técnico e científico, foi feita a exploração e o 
mapeamento da costa d'África, até próximo à entrada do Golfo da Guiné em 
1460, quando morre D. Henrique. O rei Afonso V empreita então a continuação 
da exploração; mas, essas perdem o seu ímpeto idealista, adquirindo um intúito 
inteiramente mercantilista no tráfego de escravos, do marfim e do ouro do 
interior africano. Contudo por volta de 1470 o Golfo da Guiné, estava explorado, 
o Equador tinha sido atingido na altura da costa dos Camarões, quando a costa, 
de novo fletia para o Sul. E então, um verdadeiro problema apareceu. Como 
orientou-se e localizar-se quando a Estrela Polar não aparece no céu. Felizmente 
tinha subido ao trono de Portugal, um outro realizador, o sobrinho neto de D. 
Henrique que dele herdara, a convicção de que as descobertas deveriam basear- 
se em pesquisa científica. D. João I1 nomeia uma junta de matemáticos da qual 
pertenciam os famosos astrônomos renascentistas Abraão Zacuto e José Vizinho; 
os quais desenvolvem o método da determinação da latitude pela declinação 
solar. Foram eles que calcularam as tabelas dos "regimentos náuticos" 
portuguesas - das quais provieram todas as tábuas de marear das potências 
mm'timas que roubaram a Portugal e Espanha o domínio dos mares, a partir do 
final do século XVI. 

A conclusão de todo esse esforço de mais de 80 anos de exploração 
marítima foi muito bem expressa pela citação que mto Lívio Ferreira fez do 
historiador holandês Sidney R. Welch: "O descobrimento da África do Sul 
pelos portugueses foi um dos maiores triunfos do espírito científico de que há 
memória". Poder-se-ia acrescentar que, além disso, foi o estabelecimento do 
mundo moderno baseado que é, no espírito científico. 

A associação que Tito Lívio fez entre as navegações e as cruzadas levou- 
me a procurar saber seu pensamento entre uma possível correlação entre as 
ordens de cavalaria e a colonização das terras descobertas. O fato de ter sido D. 
Henrique - armado cavaleiro por seu pai, após a tomada da Ceuta aos mouros - 
grão-mestre da Ordem de Cristo, sucessora dos Templários em Portugal, excita 
a imaginação. A famosa janela adornada com motivos náuticos, no Convento 
de Tomar, cuja capela tem a forma circular da dos templários, testemunha a 
herança templária nos ideais das descobertas henriquinas. Além disso, o achado 
pela escritora portuguesa Dalila Pereira da Costa, na fachada da igreja de Vila 
do Príncipe, de um baixo relevo em pedra, figurando uma nau do lado de uma 
taça, da qual emerge o busto de um homem - simbolizando, sem dúvida, o 
Santo Gral e seu simbolismo de renascimento - confirma a permanência do 
espírito das cavalarias nas descobertas portuguesas de novas terras e novos 
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mares. E além de tudo as grandes cruzes maltadas vermelhadas na velas brancas 
das caravelas, como que conduziam esse espírito para um novo mundo - o qual 
não s6 se descobriu além mares, como se instituiu na Europa. 

Procurando resguardar-se do sonho e da fantasia evocadas por essas 
conjeturas, Tito Lívio Ferreira, baseado à sua maneira, nos documentos 
históricos, relata a filiação dos Cavaleiros de Cristo e, com eles, dos navegadores, 
aos Templários - resultando disso que as terras descobertas, entre elas o Brasil, 
são de fato patrimônios da Ordem de Cristo. O ideal templário de dilatação do 
cristianismo em terras dos gentios e infiéis, é assim continuado pelos portugueses, 
não s6 no Brasil mas também em África e Ásia. Nesse sentido Tito Lívio relata 
o fato de D. João 111, como rei de Portugal e dos Algarves, daquém e dalém 
mar, e mestre da Ordem de Cavalaria do Mestrado de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, conferir aos jesuítas a missão de converter, instruir e doutrinar a 
gentilidade do Brasil - o que é feito sob a direção do Padre Manuel da Nóbrega. 
D. Sebastião, neto de D. João 111, confirma plenamente esse evento histórico, 
assinando em 1565, documento, transcrito por Tito Lívio Ferreira em seu livro 
"A Ordem de Cristo e o Brasil", publicado em comemoração ao IV Centenário 
da morte de Camões e João Ramalho, em 1981. Assim os jesuítas foram os 
executores no Brasil, da missão templária de disseminar o cristianismo entre os 
gentios, realizando aqui o que simbolizava o Santo Gral, na Idade Média: - a 
ressurreição, pelo sangue de Cristo, daqueles que não O conheciam. 

Transcreve ainda, Tito Lívio, a Carta &Doação, assinada por D. Sebastião, 
Rei de Portugal e Mestre da Ordem de Cristo, em 1568, para a fundação de um 
Colégio dos Padres da Companhia de Jesus, na Capitania de São Vicente, 
considerando como real obrigação, a "conversão da gentilida& das partes do 
Brasil e instrução e doutrina dos novamente convertidos". 

Após a morte de D. Sebastião e do Cardeal - Rei D. Henrique, seu sucessor, 
o rei Felipe 11, da Espanha, torna-se também Felipe I de Portugal. Assim de 
1580 a 1640 houve a união das duas coroas. Mas, segundo documenta Tito 
Lívio, o patrimônio da Ordem de Cristo manteve-se. Contudo, e talvez por isso 
mesmo, a atuação dos jesuítas no Brasil era diferente da dos jesuítas das 
"reduções" no Paraguai - onde eles governavam os guaranis independentemente 
das autoridades espanholas, obedecendo apenas ao Provincial em Espanha. 
Daí o conflito entre os que fundaram uma verdadeira República Teocrática no 
Paraguai - cujos limites nessa época transpunham o rio Paraná - e os portugueses 
de São Paulo. E assim começa a guerra entre os paulistas e os jesuitas espanhóis 
que s6 vai terminar nos fins do século XVIII nos pampas do Rio Grande do 
Sul. Essa guerra, segundo 'Rto Lívio, configura uma invasão do "patrimônio da 
Ordem de Cristo" e não, como é comumente afirmado, uma invasão dos 
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bandeirantes paulistas, às terras das reduções guaranis. Pois, um mapa das Terras 
do Brasil, desenhado por Lopo Homem, publicado em Lisboa em 1519, inclui 
o "Patrimônio da Ordem de Cristo" até o estuário do rio da Prata. Apesar de 
muito convincente é difícil de aceitar sem mais a tese de l3.0 Lívio Ferreira, 
dada a expansão bandeirante, "dobrando a vertical de Tordesilhas", no dizer do 
poeta. 

Contudo mto Lívio consegue convencer-nos, baseado em documentos 
históricos, que há uma estreita relação entre o movimento medieval das cruzadas; 
os descobrimentos renascentistas portugueses; a catequese dos índios brasileiros 
pelos jesuítas; e o bandeirismo paulista. Tudo girando em torno da Ordem de 
Cristo, sucessora dos Templários, e seu patrimônio: o Brasil. 

Documentando-se ainda Tito Lívio Ferreira, mostra que o grão-mestrado 
da Ordem de Cristo foi conferido, e confirmado pelo Papa, a todos os reis de 
Portugal. D. João VI o conferiu a D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal, e esse 
a D. Maria 11, a rainha brasileira de Portugal. Portanto, durante o Império, o 
Brasil continuou como patrimônio da Ordem de Cristo - o que é comprovado 
pelo seu Brasão de Armas: uma esfera armilar de ouro, atravessada pela cruz da 
Ordem de Cristo, em campo verde. 

Tito Lívio conclui seu livro "A Ordem de Cristo e o Brasil" dando a 
palavra a poetas. Confirma assim seu próprio dizer, que a História é irmã da 
Literatura; isto é: não desdenha que a autenticidade da prova documental seja 
realçada pela beleza da fantasia exata. Coroam, portanto, o livro, além de quatro 
estâncias do "Os Lusíadas", um comovente poema em prosa, evocando a morte 
em combate de D. Sebastião, Grão-Mestre de Cristo; a magnífica "Ode a João 
Ramalho" e o vigésimo soneto do "Armorial", todos do nosso príncipe poeta: 
Paulo Bomfim. E, em conclusão, proclamando que cabe à poesia preservar, 
com a melodia do seu canto, a memória dos heróis que fizeram a História, o 
poema de Carlos Drumond de Andrade: "Camóes, História, Coração, 
Linguagem" encerra, com beleza, o documentado estudo de mto Lívio Ferreira. 

Para terminar quero deixar aqui expressa minha convicção de que o nome 
de Tito Lívio Ferreira será sempre lembrado e sua memória preservada, não só 
por suas virtudes pessoais e pelo seu valor como pesquisador de História, a par 
de seus méritos literários; mas, também por ter tornado patente que foram os 
portugueses do Renascimento que abriram as portas do mundo moderno, com 
o auxílio da pesquisa científica. Contudo, o que mais devemos a ele, é a sua 
insistência em convencer-nos, mediante provas documentais históricas, que 
nossa terra nunca foi colonia; pois, desde seu primeiro dia pertenceu ao que há 
& mais profundo e sagrado na tradição ocidental cristã. 



ASPECTOS DA PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA DE 
BARRETO DO AMARAL 

Célio Debes 

António Barreto do Amaral, um cidadão simples, que, na adolescência, 
estudou no Ginásio de São Bento e no Ginásio Osvaldo Cruz. Iniciou o curso 
de Direito, que não concluiu; ingressou no serviço público, fazendo carreira na 
Secretaria da Justiça, onde trabalhou por 30 anos, aposentando-se como Diretor 
Geral desse órgão da administração estadual, o mais elevado cargo da carreira 
funcional. Em seguida, dedicou-se à atividade privada, exercendo funções de 
destaque em empresas de porte. Como aconteceu com a maior parte dos 
integrantes de sua geração, este paulistano, nascido em 1903, alistou-se, como 
voluntário, nas hostes Constitucionalistas, participando da luta armada contra a 
ditadura, na frente do Túnel. 

Em traços rápidos, este o perfil de um cidadão comum, fadado a diluir- 
se, como tal, no vasto e conturbado cenário da Paulicéia, após sua morte, 
verificada nos primeiros dias de agosto Úitimo. 

No entanto, este cidadão comum, alça-se das sombras, para assinalar sua 
presença nos meios culturais paulistas. 

Autor de sete livros publicados, além de dois inéditos, de grande messe 
de artigos dispersos em publicações respeitáveis, conferencista, marcou sua 
presença em duas importantes Instituições de seu Estado. No Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, onde militou por mais de cinqüenta anos, exerceu 
os cargos de Diretor da Biblioteca e de Diretor da Hemeroteca. Na Academia 
Paulista de História, a que ele e mais cinco companheiros deram vida, tomando 
realidade a obra idealizada por mto Lívio Ferreira, foi o primeiro Secretário 
Geral. Mereceu, ainda, acolhida na Academia Campinense de Letras, que lhe 
outorgou o título de acadêmico honorário. 

Suas contribuições foram marcantes para as letras históricas e literárias 
de São Paulo. 

No campo da Literatura, contam-se "Nossas Revistas de Cultura", ensaio 
que mereceu o segundo lugar, em concurso promovido pela Prefeitura Municipal 
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de São Paulo; "O Romance Histórico de Paulo Setúbal" (RIHGSP, 681255-270); 
"O Romance Paulista no Século XX", que recebeu menção honrosa da Academia 
Paulista de Letras, provavelmente, o trabalho inédito, intitulado Setenta Anos 
de Romance Paulista (1909-1979), em que arrola e sintetiza, dando-lhes as 
características, mais de duas centenas de obras de ficção, tendo por tema aspectos 
vários de São Paulo. Reforça a hipótese de que ambas as produções sejam uma 
só, o fato de, no original da última, figurar o pseudônimo Oto de Barral, em 
lugar do nome do autor, processo comum, na realização de concursos, quando 
a identidade dos concorrentes deve ser mantida incógnita. 

Ao enunciar o plano que desenvolveria, deixa clara sua concepção sobre 
o que entendia por Romance Paulista. 

"Não fugindo às características essenciais, a determinados critérios e 
métodos, teremos de admiti< dentro da literatura de São Paulo, o ciclo do 
ROMANCE PAULISTA, que tem embasamento em termos e princípios 
estritamente locais, como o pioneirismo dos desbravadores do sertão, na 
Araraquarense, a Oeste, no Vale do Paranapanema; nos construtores de 
czdades; nos plantadores das fazendas de café, na pujança e na decadência 
dessa rubiácea; nas novas culturas agrícolas e na indústria pastoril; na 
imigração e na migração; na industrialização, nas greves e nos problemas 
sociais; no submundo; no urbano e no rural; na história paulista, repleta 
de fatos heróicos, desde o quinhentismo, nas bandeiras, no movimento 
libertário no oitocentismo, culminando com os dias épicos da Revoluçáo 
Constitucionalista. " 

E, numa demonstração de que seu intento não era bairrista, avança o 
critério de seleção a que se dedicaria. 

"Não havemos de delimitar produções nem autores com o critério estrito do 
nascimento do Estado de São Paulo, mas sim admitindo a participação destes 
na sua vida social e espiritual, embora nasc~dos em outras paragens, desde 
que aqui hajam recebido sua maior e mais forte influência." 

E, assim, surgem nomes esquecidos e nomes consagrados. Aqueles, 
retirados do olvido, muitas vezes imerecido; estes, celebrados, num pleito de 
justiça. 

É, porém, no campo da pesquisa histórica que se localiza sua contribuição 
mais marcante. E, não apenas pelo alentado da obra, mas, pelo 
valor intrínseco da produção. 

Os artigos e ensaios que estampou em revistas conceituadas, trazem, 
sempre, a marca do pesquisador consciencioso e exigente. Muitas delas 
constituem a apresentação de acontecimentos ineditamente estudados. 

"Curioso Crime de Imprensa em 1866" (Arquivos da Polícia Civil, IX e 
RIHGSP, LXIV261-280), resulta do exame dos autos do processo judicial, em 
que o delito foi apurado. A essa altura, publicava-se, na Capital, o semanário 
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satírico, denominado Cabrião, ilustrado por Ângelo Agostini e dirigido por 
Américo de Campos e outros elementos ligados ao Partido Liberal. Declarando- 
se anti-clerical e herético, tinha por escopo "enforcar todos os cascudos existentes 
e por existir". Cascudos eram os conservadores, adversários políticos dos 
dirigentes da publicação e que tinham no Diário de São Paulo, seu órgão de 
imprensa. Este, ao contrário do hebdomadário, se destacava por defender a 
religião. 

O Cabrião espicaçava o Diário, com suas galhofas, recebidas como 
ofensas. Mas, sem ter como reagir, as tolerava, até que a oportunidade da forra 
apareceu. Uma ilustração publicada, num dos números iniciais do periódico 
caricato serviu de pretexto para a reação. 

O lápis irreverente de Agostini, traçara visão provocante de cena passada, 
em Finados, no cemitério público. A ilustração representa um festim, tendo 
por palco o campo santo e, por partícipes, esqueletos, representando os mortos, 
em confraternização com indivíduos vivos, muitos deles bêbados, com copos e 
garrafas nas mãos. O quadro tinha por titulo "O Cemitério da Consolação no 
Dia de Finados". 

Entendendo que o desenho atentava contra a religião e a moral pública, 
porque, nele, "os mortos e enterrados no cemitério público da Consolação são 
ridicularizados", com ofensa à res religiosa, um dos dirigentes do Diário, 
denuncia o Cabrião! 

Américo de Campos assume a responsabilidade pela edição e é, então, 
processado. A inconsistência do pretendido agravo, por manifesta, leva o 
promotor público a reconhecer a inanidade da acusação, sendo o réu absolvido. 

O episódio, singelamente condensado, caminhava para o esquecimento, 
não fora este "Curioso Crime de Imprensa", que Barreto do Amaral exumou, 
escavando-o dos autos do processo. Sem essa providencial diligência, e com o 
olvido decorrente, sepultar-se-iam o fato, em si, curioso, mas, igualmente, alguns 
aspectos sociais da cidade. As quizilas políticas e os confrontos religiosos surgem 
com toda a pujança dos antagonismos locais, carreando elementos para a 
reconstituição do meio ambiente e dos costumes paulistanos, em meados do 
século XIX. 

Destacamos, dentre os esparsos de Barreto do Arnaral, ainda três outros 
trabalhos, pela importância que representam para a bibliografia histórica paulista. 

São eles "A Missão Francesa de Instrução da Força Pública de São Paulo" 
e "Jornalismo Acadêmico", ambos insertos na Revista do Arquivo Municipal 
(volumes CLXXII e 190); e "Reparos e Aditamentos à Obra A Imprensa 
Periódica de São Paulo", estampado na RIHGSP (LXXXIl45-111). 

Obediente ao critério que sempre imprimiu a seus escritos, Barreto do 
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Amaral serviu-se & fontes primárias para seu estudo sobre a Milícia. É dele a 
informação de que "um feliz acaso permitiu fossem parar às suas mãos vários 
documentos que dizem respeito à Missão Francesa de Instrução da Força 
Pública". 

Neste ensaio, que abarca 145 páginas, destaca a atuação dos instrutores 
gauleses; sua contratação; seu desempenho; as resistências que enfrentaram, no 
seio da Corporação, que chegou às raias da eliminação física; os resultados 
apreciáveis obtidos; enfim, a profissionalização, de alto padrão, de seus quadros. 

Merece destaque a opinião abalizada de antigo e saudoso integrante do 
Instituto, seu benemérito 1 O Secretário, o Coronel Luís Tenório de Brito, figura 
de relevo, em seu tempo, na Força Pública, opinião essa expendida em carta a 
Barreto do Amaral. 

"Detentor de rico documentário sobre a questão, encaminhou-o à 
publicidade com raro sentimento de honestidade. (...) Na hora que passa, 
quando o sensacionalismo empolga até espíritos moderados, conforta 
defrontar mentaluiades como a sua: metódica, discreta e eficiente ao versar 
tão delicado quanto complexo assunto". 

De fato, foi com elevação, como reconhece o antigo e prestigioso 
integrante da Milícia - que, como membro das Casas Militares de três Presidentes 
do Estado, conheceu os fatos na intimidade - Barreto versou o tema, até então, 
objeto de crônicas, nem sempre corretas, historiando-o, com esteio em 
documentação fidedigna, idoneamente tratada, em linguagem elegante e 
escorreita. 

"Jornalismo Acadêmico" é outro fruto de escrupulosa epertinaz pesquisa, 
em que, ao longo de cerca de 300 páginas, relaciona e examina 230 jornais 
publicados por estudantes de Direito do Largo de São Francisco, cobrindo o 
vastíssimo lapso & tempo, que vai de 1830 a 1973. 

Uma das mais significativas homenagens prestadas à pioneira Faculdade 
de Direito de São Paulo, ao serem comemorados os 150 anos de sua fundação, 
foi a edição do volume 190, da Revista do Arquivo Municipal, totalmente 
dedicado à efeméride. Nela, destacam-se as colaborações de Barreto do Amaral 
que, além do "Jornalismo Acadêmico", contribuiu com "Os Poetas da Academia 
e a Abolição". 

Ainda sobre aquele tema, mas, aqui, ampliado em seu alcance, 
desenvolveu o levantamento de vasto número de jornais aparecidos na Capital, 
com o que obteve preciosos elementos que ihe permitiram complementar e 
retificar o imenso r61 que compõe o clássico A Imprensa Periódica de São 
Paulo, do insigne Afonso A. de Freitas. 

Os reparos se elevam a 253, em que complementa dados, retifica 
informações e fornece elementos sobre os responsáveis pelos periódicos. Os 
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aditamentos somam 42 jornais, que escaparam ao escrupuloso e beneditino 
levantamento feito pelo antigo Presidente do Instituto Histórico. Ao apresentar 
suas descobertas, Barreto Amara1 o fez de modo a respeitar o critério adotado 
por Freitas, que, em numeração seguida, identifica, um a um, os periódicos. 
Utilizando-se do número do último espécime, do período, constante &Imprensa 
Periódica, a receber a intercalação, acrescido da letra A, designa o novo órgão, 
de modo a permitir seu encaixe no arrolamento original, sem a quebra da 
seqüência. 

Com tal diligência, a um tempo, emprestou colaboração eficiente às letras 
históricas, e respeitou, em sua essência, a obra extraordinária de Afonso de 
Freitas. 

Sendo desse tomo a produção menor de Barreto do Amaral, temos, nela, 
mostra do que realizou na mais avultada. 

A opera magna se compõe de quatro biografias, um dicionário histórico 
e as histórias de casas de espetáculo e de uma das entidades mais caras aos 
pesquisadores da História de São Paulo. 

Na década de 60, participou do certame sobre a figura do, hoje, Beato 
José de Anchieta, certame esse patrocinado pela Comissão Nacional 
Organizadora das Comemorações do Dia de Anchieta. 

Esteado em bibliografia, se bem que não numerosa, mas, esmeradamente 
pertinente, da qual ressaltam os títulos da lavra do inacino. Lá se vêem as Cartas, 
Informações e Fragmentos Históricos (15541594); o Poema da Virgem; 
e, nas edições autorizadas da Professora Maria de Lourdes de Paula Martins, a 
quem se devem as transcrições, traduções e comentários, Poesias, na Vila da 
Vitória e na Visitação de Santa Isabel, e Na Festa de São Lourenço. Dessas 
obras, extraiu, com a objetividade de verdadeiro lidador de documentos, as 
passagens adequadas que, a par do esteio dado à narrativa, trouxe vida e 
autenticidade à explanação. 

No campo da biografia, esta sua primeira incursão, intitulada Anchieta, 
Uma Coluna Grande desta Província, lhe valeu menção honrosa e edição 
em 1966. 

Decorridos três anos, vem a lume, sob o patrocínio do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, em decorrência de concurso reaberto - quando de 
sua abertura, nenhum dos trabalhos apresentados mereceu acolhida - sua segunda 
biografia, premiada em primeiro lugar. 

Curava-se, então, de resgatar do esquecimento, o nome e o vulto de um 
grande paulista que, em momento crucial da vida de nosso Estado, trocava um 
simples epitáfio, pelo ingresso na História, diante das alternativas que lhe 
apresentou Ibraim Nobre. Nesta empreitada, o Instituto Histórico e Geográfico 
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de São Paulo tomou a peito a iniciativa, convocando os que se dispusessem a 
traçar a vida e as atividades do Governador Pedro de Toledo, o chefe civil da 
Revolução Constitucionalista. 

O livro de Bmeto do Amaral, que cobre a existência toda do biografado, 
desdobrada em oito capítulos, titulados com as fases de sua existência, traz o 
singelo título de Pedro de Toledo. Desnecessário os atavios da adjetivação, 
quando se versa sobre figura que, por si s6, se impõe. Tratava-se do vulto 
central da epopéia de 32, que se tornara o símbolo da luta pela recuperação da 
dignidade paulista, vilipendiada, pela política de terra arrasada, que a ditadura 
lhe impunha, havia cerca de ano e vários meses. 

A trajetória do político - além da atividade parlamentar, teve atuação 
favorável à candidatura do Marechal Hermes da Fonseca, quando em São Paulo 
se apoiava Rui Barbosa, cujo companheiro de chapa era ninguém menos do 
que o Presidente do Estado - é analisada através de seus pronunciamentos pela 
imprensa e na tribuna da Câmara estadual dos Deputados. 

A ascensão ao Ministério da Agricultura, no governo Hermes, posto que 
lhe fora confiado, como forma de atrair as simpatias de São Paulo, cuja principal 
lavoura, a cafeeira, ligava-se direta e estreitamente à pasta, é vista sob ótica 
estritamente objetiva. Neste capítulo, Barreto se cinge às realizações e iniciativas 
do ministro, como administrador. Empresa que, dele, exigiu o exame e a análise 
de material, de leitura nem sempre agradável, representado pelos relatórios 
ministeriais de 191 1 a 191 3. Passa ao largo, no entanto, da ameaça do hermismo 
de intervenção federal em nosso Estado, que mobilizou, militarmente, seu 
Governo, sob a coordenação do Secretário da Justiça e da Segurança Pública, 
Washington Luís. 

No capítulo intitulado "O Diplomata", cuida da atividade de Pedro de 
Toledo como Ministro Plenipotenciário na Itália, na Espanha e na Argentina. 
Quando neste país, a Legação Brasileira alçou-se à categoria de Embaixada, 
sendo seu titular promovido a Embaixador. Os acontecimentos bélicos de 1924, 
levaram vários dos insurretos a buscar abrigo em Buenos Aires. Condoído com 
o estado de penúria, de seus patrícios, Pedro de Toledo deu-lhes amparo, com 
recursos de seu próprio bolso. As iras incontidas do governo Bernardes o 
puniram, então, com a disponibilidade. 

A penalidade imposta ao paulista, individualmente, não seria, no 
desenrolar dos acontecimentos, o único vexame reservado à gente desta terra. 

A conjura, que culminou com a deposição do Presidente Washington 
Luís, em 1930, daria início ao "martírio de São Paulo". Abatido o Governo 
Constitucional, pela retirada do apoio dos militares, implanta-se a ditadura e a 
Terra Bandeirante se converte em território ocupado. Nem os daqui, adeptos da 
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candidatura que, vencida nas urnas, se impusera pelas armas, mereceram respeito 
e consideração de parte dos conquistadores! 

O drama que se seguiu, é relatado, em síntese fiel, por Barreto do Amaral, 
na parte do livro que intitulou "Vae Victis". Foi no curso desse oprobioso período, 
que, atendendo às reivindicações de que a direção dos negócios estaduais devia 
caber a um paulista e civil, que Pedro de Toledo é nomeado Interventor Federal. 
Nominal, porém, seria a investidura. Manietava-o um secretariado que encontrara 
formado, restolho deixado por seu antecessor no cargo. 

Articulavam-se, paralelamente, os adversários locais da ditadura. O 
recurso contra o vilipêndio de São Paulo, dadas as circunstâncias, só na reação 
armada encontrava amparo. A 23 de maio de 1932, tem seqüência a manifestação 
de desagrado do povo de nossa terra, em prol da redenção. É neste instante que 
Pedro de Toledo, instado por Ibrahim Nobre, ingressa na História. Demite o 
secretariado indesejável e constitui outro de feitio anti-ditatorial. Vem, depois, 
o 9 de Julho, quando o Interventor se converte em Governador. Segue-se a luta 
armada, a que é dedicado o capítulo "Epopéia". Dele, extraio uma declaração 
de Pedro de Toledo, que confirma a importância e o valor do civismo paulista, 
manifestado no transe heróico e dolorosíssimo de 32. 

"São Paulo é um grande Estado, mas, sobretudo, um grande povo. Quando 
se pensa no que ele fez, tem-se uma sensação de orgulho e de assombro" (p. 
207)! 

É desse orgulho e desse assombro que nos tornamos órfãos. É dessa 
ausência que decorre a indiferença e a insensibilidade coní que recebemos as 
afrontas e os agravos, que, em outros quadrantes, merecem repúdio eloqüente 
e uníssono.. . 

Com a derrota, vêm o exílio, o regresso à Pátria e a morte, esta em 1935, 
quando São Paulo lhe rende sentida homenagem, uma das derradeiras 
manifestações do sentimento cívico paulista. 

Ao depois destes estudos sobre dois vultos da História de São Paulo, 
vem outro a respeito de figura de destaque nos fastos nacionais e de nosso 
Estado. Este, com titulo mais dilatado. Prudente de Moraes. Uma Vida 
Marcada. Mais uma vez, o benemérito Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo promove certame que, desta feita, deveria tresdobrar-se, sobre os 
Presidentes Paulistas da República. O primeiro, sobre Prudente; o segundo 
teve por tema Campos Salles e, finalmente, Rodrigues Alves, o terceiro, que 
deixou de efetivar-se, à vista da publicação de sua biografia por Afonso Arinos 
de Me10 Franco. 

A propósito deste concurso, impõe-se-me um depoimento. Ao se abrir o 
prazo para a elaboração da biografia de Campos Salles, ao qual eu pretendia 
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participar, Barreto do Amaral indagou-me se não gostaria de fazer parceria com 
ele. Faltando-me, como me falta, aptidão para empreendimentos do feitio do 
proposto, confessei-lhe minhas limitações. Diante da inviabilidade de seu projeto, 
a reação de Barreto foi de um altruísmo - característica de sua índole - 
surpreendente. Deixou de concorrer, ao mesmo tempo em que entregou-me 
toda a documentação que, de há muito, coligira, sobre o segundo Presidente 
civil da República, auxiliando-me sobremodo na empreitada. 

Prudente de Moraes. Uma Vida Marcada merece dilatadas 
considerações. Em suas exatas 400 páginas, dedicadas ao personagem central, 
mesclam-se, com sua vida e atividades, os acontecimentos que constituem o 
contexto em que aquelas se desenvolveram, debujando um painel rico e 
elucidativo, de longo e significativo período de nossa História. No entanto, se 
me afigura mais pertinente, ao invés de uma apreciação pessoal, dar realce ao 
pronunciamento unânime da Comissão Julgadora, que lhe conferiu a colocação 
primacial, ao concluir 

"ser inegável que a obra de António Barreto do Amural é a merecedora do 
prêmio, por ser a mais completa, sendo assim a que mais atende aos objetivos 
do Instituto ao instituir o concurso". 

De fato, a extensa bibliografia, em que livros, artigos, jornais e revistas, 
além de obras gerais diversas, bem como as fontes documentais, atestando a 
seriedade da pesquisa, se alonga por seis páginas maciças. 

Enriquecendo o texto, farta e rica iconografia pertinente, permeia o 
volume. A capa, por si só, tem significado especial. Um desenho esmaecido, 
mas fidelíssimo, do rosto de Prudente, traz a assinatura de Odila. Isto é, de Da. 
Odila Nogueira Barreto do Amaral, consagrada desenhista e pintora, esposa de 
Barreto. 

Encerrado a série de biografias, cuidou da vida e da obra do Embaixador 
José Carlos de Macedo Soares. 

A consagração de Barreto como biógrafo, foi o que determinou sua 
escolha para a empresa. Lembro-me de que, um familiar de Macedo Soares, ao 
efetivar o convite, ressaltou a circunstância. 

Apropósito, o Ministro Pedro Chaves, na apresentação à biografia, refere- 
se ao autor, reconhecendo nele o "historiador e biógrafo a quem São Paulo 
tanto deve, pelo muito que fez pela terra natal". E, sobre sua obra, destaca que 
"basta mencionar alguns de seus magníficos trabalhos para ressaltar sua enorme 
contribuição para a história de nossa terra, revelando perfis de grandes vultos 
que sobremaneira a engrandeceram". 

Macedo Soares, figura polimorfa, iniciou suas atividades como advogado 
e professor, lecionando e dirigindo o "Ginásio Macedo Soares", fundado por 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E G E O G R ~ F I C O  DE S.  PAULO 107 

seu pai. Ao depois, tornou-se presidente da Associação Comercial de São Paulo, 
Secretário de Estado, político, parlamentar, economista, Ministro das Relações 
Exteriores, Ministro da Justiça, Interventor Federal, intelectual, Acadêmico de 
Letras, católico dedicado. 

Toda essa gama de facetas da vida de seu biografado, Barreto do Amara1 
soube captar e resenhar com elegância o fidelidade, com elevação e segurança. 

Duas passagens da existência de José Carlos, por seu significado, merecem 
referência. 

O primeiro deles, acontecimento dramático, corriqueiro em suas origens, 
nos primórdios da intensificação da corrente imigratória, é exumado, ao cogitar 
da estréia de seu biografado nas lides forenses, atividade esta a que não deu 
seqüência. 

O tratamento despótico dispensado aos imigrantes, reclusos em vastas e 
distantes propriedades rurais, em que direitos e respeito humano ficavam ao 
talante dos proprietários, no geral, antigos senhores de escravos, era a geratriz 
de incidentes. Neles, quase sempre, o fazendeiro saía vitorioso, quer pela 
submissão pacífica do colono, quer pela decisão judicial, facciosa e 
preconceituosa. 

Vez ou outra, a reação do submetido extrapolava às expectativas. E o 
revide se revestia de violência imprevista, mas previsível. 

Numa região do interior paulista, um trabalhador estrangeiro, reage a 
tiro aos excessos do fazendeiro, em cujas terras trabalhava. Este, homem de 
projeção social e política, sucumbe. O assassino, capturado, é submetido a júri, 
que o condena à pena máxima. Eivado de defeitos o processo é anulado, 
ensejando novo julgamento, que se encerra com a redução do tempo de 
encarceramento a menos da metade. Mas, ainda aqui, ocorrem falhas. É que, 
embora reconhecidas atenuantes, estas não são levadas em linha de conta no 
julgamento. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça confirma a sentença, a despeito 
de advogados de renome patrocinarem a defesa do réu. 

É aí, que o recém formado Macedo Soares, sensibilizado com a sorte do 
colono, intenta, perante o Supremo Tribunal Federal, a revisão do processo. E 
logra a absolvição. Estréia brilhante, que não teve seqüência. 

O outro episódio marcante, ocorre ao tempo em que Macedo Soares 
exercia a presidência da Associação Comercial de São Paulo. Meados de 1924, 
a cidade é abalada com a deflagração da revolta que a torna presa, por quase 
todo o mês de julho, de combates e bombardeios, que lhe paralisam as atividades 
normais e martirizam a população. No afã de minorar a sorte dos paulistanos, o 
líder do Comércio e o Prefeito Firmiano Pinto, este reconhecido pelos rebeldes, 
se empenham em reduzir a aflição popular. Por este gesto, ambos, após a cessação 
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da luta, foram processados, como envolvidos na rebelião. A defesa de Macedo 
Soares, ele a desenvolveu em seu livro Justiça. 

Os dois fatos apontados, não são, evidentemente, os mais marcantes das 
atividades desse homem que assinalou sua existência durante um largo período 
da vida de São Paulo e do Brasil. No entanto, se me afiguram representativos 
de sua personalidade. 

A produção de Barreto do Amaral, no campo da biografia, não se esgota 
nos quatro trabalhos referidos. De menor porte, são de sua lavra estudos sobre 
José Arouche de Toledo Rendon, militar e jurista, que, por primeiro dirigiu a 
Academia de Direito de São Paulo; o povoador Afonso Sardinha; o historiador 
e Presidente de Honra do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Afonso 
de Escragnolle Taunay; o Professor de Direito e Ministro do Supremo Tribunal 
Federal João Mendes de Almeida Júnior. 

No exercício da atividade específica de historiador, sua primeira incursão 
de fôlego, foi O Departamento do Arquivo do Estado e sua História. 

O grande, o valioso repositório do acervo documental de São Paulo; o 
guardião de nossa Memória, tão maltratado e desprezado pelos que, por 
imposição constitucional, deveriam ampará-lo e defendê-lo. 

Mas, não é de agora esse desrespeito, essa indiferença. Vem de longe, 
com seu rebaixamento, como ente administrativo. O titulo dado por Barreto ao 
estudo, soa, hoje, para quem o lê, como um clamor contra o aviltamento. O 
Arquivo do Estado aparece como Departamento, em 1974, passando, 
posteriormente, a simples divisão. O nível funcional de qualquer órgão da 
administração é que lhe empresta importância, no seio da burocracia. Uma 
repartição que se subordina a uma sucessão de chefias, não desfruta de condições 
para ser ouvida e, menos ainda, para ser considerada ... 

O Arquivo do Estado é a "mais antiga repartição pública estadual, 
possivelmente do Brasil, pois suas origens remontam a setembro de 1721". 
Albergou-a o Palácio do Governo, tocando ao mais categorizado servidor da 
Capitania seu cuidado. Ao Secretário do Governo coube a tarefa de arrolar os 
"papéis oficiais, para isso escriturando um livro-índice". 

Estes dados resultam do esmiuçamento feito por Barreto do Amaral, que 
não se olvidou de nomear o iniciador do Arquivo. O Secretário Gervásio Leite 
Rebelo. 

A documentação pioneira desse Arquivo foram os papéis que, por cópia, 
Rodrigo César de Menezes, o primeiro Governador e Capitão-General da 
Capitania de São Paulo, depois que dela se desanexou a de Minas Gerais, lograra 
obter. É que seus antecessores, do período que precedera à separação, não se 
aposentaram nesta Capital, e sim em Ouro Preto que, de fato, passara a ser a 
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cabeça da Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. Daí a ausência dos atos 
oficiais, sem os quais não havia como administrar. 

No estudo, intitulado "Introdução", que se alonga por cerca de uma 
centena de páginas, dividida em dez itens, o autor desenvolve, paralelamente, a 
História do Arquivo e a da Capitania, da Província e do Estado, nas relações 
que os uniam. 

É assim que enfatiza a importância do Decreto no 30, de 10 de março de 
1892, que criou a Repartição de Estatística e do Arquivo do Estado, subordinada 
à Secretaria do Interior. Tratava-se, nas palavras de Barreto, de um "marco da 
evolução do Arquivo do Estado, do qual fora embrião o pequeno Índice 
começado pelo Secretário Gemásio Leite Rebelo". ~steíndice, e mais volumosa 
documentação, figuram no apêndice, que completa a História do Arquivo e 
serve de fonte para os que desejem estudar esta grande e meritória Instituição. 

Como é de ver-se, as obras de Barreto do Amaral, além de desenvolverem 
os temas, fornecem elementos, de primeira ordem, para os que se propuserem 
a explorar outros aspectos dos assuntos por ele tratados. 

A seguir, esse batalhador das letras históricas nos brinda com a História 
dos Velhos Teatros de São Paulo. "Livro notável em seu gênero", na opinião 
abalizada do grande conhecedor do passado de nossa Capital, o saudoso Ernani 
da Silva Bruno, no artigo "Um passeio pela história dos palcos da Paulicéia" 
(Folha de S. Paulo (Ilustrada), 21-2-81). 

Estendendo suas pesquisas de meados do século XVIII a 1911, quando 
se abre ao público o Teatro Municipal, Barreto procedeu ao evolver dos 
estabelecimentos destinados às representações da arte cênica da cidade. Para 
Silva Bruno, "o autor conseguiu (...) recuperar elos perdidos, desfazer confusões 
e restabelecer, com precisão, a seqüência da evolução histórica das casas de 
espetáculo (...) que foram o suporte da atividade teatral do burgo paulistano". 

A empresa, hercúlea, a que se dedicou, não se circunscreve, apenas, ao 
levantamento das "casas de espetáculos", à sua localização, duração, mas abarca 
os artistas que nelas representaram, as peças encenadas, os autores escolhidos, 
considerações sobre os espetáculos, o registro da crítica coetânea, enfim, logrou 
refletir "uma visão exata da evolução teatral paulista", durante o longo período 
estudado, na observação de Míroel Silveira, no prefácio que escreveu para a 
História. 

A importância desta, verdadeiramente, deslumbrante perquirição de 
aspecto tão relevante da história cultural paulistana, está nos juízos que, a respeito, 
manifestaram os dois destacados conhecedores, um, do passado da cidade, e, 
outro, da arte de representar. Ambos, Ernani da Silva Bruno e Miroel, convergem 
em suas opiniões, sobre o significado da História dos Velhos Teatros de São 
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Paulo, como, além das revelações que traz, ser uma fonte de inspiração. 
"O livro - escreve o historiador - constitui rigoroso levantamento de dados 
que podem - de outra parte - servir de inspiração e de ponto de partida para 
outraspesquisas em torno da evolução das atividades teatrais em São Paulo 
e no Brasil". 

Miroel Silveira, sem descurar de apreciação sobre a obra, põe em destaque 
o mesmo aspecto, que a caracteriza. 

"A modéstia de propósitos do Autor, renunciando aos aspectos opinativos, 
torna a obra ainda mais valiosa para os especialistas, evitando-nos entrar 
em choque com os possíveis julgamentos do pesquisador. Este nos traz os 
fatos, esmiuçados documentadamente catalogados, e os especialistas que 
realizem, a posteriori, a outra tarefa - de codificar, rotular, relacionar o 
conteúdo com outros parâmetros du História, da Sociologia e da Arte. O 
Autor nos deixa livres e desempenhados para essa missão, fornecendo 
generosamente um extenso e bem elaborado material bruto". 

Há, cumpre confessá-lo, um apego todo especial a unir-me a este trabalho. 
Merecemos, de Barreto do Amaral, a oferta do livro a mim e a mais três de seus 
e meus amigos, como ele nos qualifica, Brasil Bandecchi, Fernando Góes e 
João Falchi Trinca. 

Cabe, aqui, uma evocação às figuras saudosas destes três grandes vultos 
da inteligência paulista, tão caros a Barreto, quanto a mim, e que, por graça 
divina, me foi dado contar no rol de meus amigos fraternos. 

João Falchi Trinca, o culto e modestíssimo intelectual, cuja primorosa 
Biblioteca foi a fonte em que se abeberaram incontáveis pesquisas, às quais 
seus conhecimentos literários e históricos, principalmente, orientavam, 
enriqueciam e, acima de tudo, esclareciam. Altruísta ao extremo, foi sempre 
um colaborador solícito e despreendido. A Campiniana que amealhou, ao 
longo da vida, reunindo tudo o que em Campinas, sua terra natal, e sobre ela se 
escreveu e publicou, tudo o que os lá nascidos deram a lume ou que a respeito 
deles veio a público, ele doou à Unicamp, graciosamente, a despeito das 
dificuldades financeiras que enfrentava e que, sempre, procurou esconder. Seu 
amor a Campinas, levou-o ao gesto magnífico e magnânimo, de modo que o 
acervo riquíssimo, e a ele tão caro, não se dispersasse. 

Brasil Bandecchi foi sempre um companheiro ligado a Barreto, com o 
qual publicou, em conjunto, O Arquivo do Marquês de Valença e a 
Independência do Brasil, que constitui o volume 5, da Séria História, da 
"Coleção Museu Paulista". Ambos, ainda, com mais quatro outros membros 
do Instituto, se alinharam entre os fundadores da Academia Paulista de História, 
idealizada por Tito Lívio Ferreira. 

Fernando Góes, o cronista afdvel e inspirado, o primoroso crítico literário 
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e o historiador da Literatura, mas, acima de tudo, o amigo leal. Acadêmico 
Paulista de Letras e de História, concebeu, quando colaborava com Péricles 
Eugênio da Silva Ramos, na Casa Civil do Governador do Estado, a Coleção 
Paulística, escolhendo-lhe o motivo da primeira capa - o mapa de Cespede 
Xeria, governador do Paraguai, o primeiro registro cartográfico conhecido de 
São Paulo - e a vinheta que orna a última capa, dando-lhe, com mimoso ramo 
de café, o toque de paulistanidade que a caracteriza. 

Prestigiando os confrades do Instituto e da Academia de História, foi 
entre eles que incumbiu os que se responsabilizaram pelo preparo das edições. 
Coube, assim, a Barreto do Amaral esta tarefa, no tocante aos volumes V e VI 
da Paulística, respectivamente Notas de Viagem, de Firmo de Albuquerque 
Diniz (Junius) e Memórias sobre os Melhoramentos da Província de São 
Paulo, de António Rodrigues Veloso de Oliveira. 

Foi, ainda, nesta Coleção que se publicou a História dos Velhos Teatros 
(vol. XV) e o derradeiro livro de Barreto do Amaral, o Dicionário de História 
de São Paulo (vol. XIX), este, na fase em que a Paulística se achava sob a 
orientação de João de Scantinburgo. 

EsteDicionário é o produto das anotações que, ao longo de suas pesquisas, 
ia reunindo em fichas, que lhe serviriam de subsídios para futuros estudos. 
Com a estampa desta obra, franqueou aos estudiosos um manancial de 
informações que, a um tempo, revelam acontecimentos inéditos e instigam ao 
aprofundamento de outros. Como já assinalado, prodigaliza subsídios para que 
outros estudiosos possam desenvolver trabalhos no campo da História de São 
Paulo. 

José Sebastião Witter, quando Diretor do Arquivo do Estado, - na fase 
áurea desta Instituição, à época em que as Autoridades administrativas lhe 
votavam simpatia e lhe reconheciam o valor - escrevendo sobre o Dicionário 
em artigo intitulado "A História de São Paulo num livro útil e oportuno7' (Jornal 
da Tarde, 11 -4- 18 I), ressalta tratar-se de "uma obra de fundamental importância 
para o pesquisador, a facilitar-lhe os passos, na descoberta de seu próprio 
Estado". 

Numa época em que se buscava eliminar o interesse pelos valores 
regionais, que - é triste reconhecê-lo, floresceu em São Paulo, ao contrário do 
que se constata em outras plagas - com a abolição, nas Escolas, públicas e 
particulares, o ensino da História de São Paulo, tão cara e tão cultivada antes de 
30, o Dicionário ganha relevo, até mesmo como uma reação ao indiferentismo 
e descaso generalizados. 

A propósito, é de se registrar que já tivemos, da lavra de Rocha Pombo, 
uma História de São Paulo, para o curso elementar e que a Prefeitura da 
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Capital, p r  iniciativa do ilustre membro do Instituto e da Academia Paulista de 
Letras Sólon Borges dos Reis, tornou obrigatório, nos estabelecimentos escolares 
do ~unic íb io  o ensino da História de São Paulo. 

A propósito do Dicionário, observa Witter, com acerto, que "não é, nem 
pode ser, uma obra definitiva, pois novos verbetes já devem estar se avolumando 
na mesa de trabalho do autor". 

A previsão estava correta. No exemplar que reservou para uma revisão e 
ampliação, Barreto do Amaral acrescentou títulos, notas e intercalou elementos 
impressos, destinados a futuras adições. 

Aí estão, na síntese de que fui capaz, aspectos da produção historiográfica 
de António Barreto do Amaral. 

Cônscio das limitações que este apanhado representa, creio, contudo, 
que, ao menos, logrei destacar seu amor por São Paulo, seu empenho em resgatar 
o passado paulista, seu esforço em escrever sua História e seu entusiasmo em 
difundi-la. 

A este obreiro incansável de nossas letras históricas, se ajusta o conceito 
de José Bonifácio, o Patriarca, por ele, Barreto, insculpido no vestíbulo de seu 
Prudente de Moraes. 

"Só morrem aqueles de quem a sepultura não só encerra as cinzas, como a 
Memória". 

A Memória de Barreto do Amaral, pelo muito que ele fez por São Paulo, 
sua História e sua cultura, tem assegurada sua perenidade! 

Palestra proferida na sessão solene promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
e pela Academia Paulista de História, em memória do Acadêmico António Barreto do Amaral, a 
20 de setembro de 1995, no auditório do Instituto. 



IN MEMORIAM 
JOÃO FALCHI TRINCA 

Por ocasião do falecimento de João Falchi Trinca, o consócio Célio Debes, 
ao propor um voto pesar, apresentou a seguinte monção, em uma das sessões 
do Instituto. 

Faleceu, em Campinas, a 10 de maio de 1995, aos 83 anos de idade, João 
Falchi Trinca, um dos mais importantes intelectuais paulistas. 

Autodidata, erudito, modesto por índole, afável, prestativo, de uma 
bondade inata, constituiu, sem ser bibliófilo, uma das mais ricas bibliotecas, 
em que reuniu preciosas obras literárias e históricas, tornando-se profundo 
conhecedor dessas matérias. Embora esquivo, furtando-se a aparecer, era pródigo 
em facultar aos que o procuravam, seus conhecimentos e seus livros. Grande 
número de integrantes de nosso Instituto e das Academias Paulista de Letras e 
Paulista de História, que gozaram de sua amizade, auríram, no seu convívio e 
em sua biblioteca, elementos valiosos para as obras que produziram. 

Enamorado de sua terra natal, coligiu tudo o que foi possível sobre 
Campinas. Assim, os livros nela publicados, os que sobre ela e seus filhos se 
editaram fora de lá, bem como os que estes deram à estampa. Este acervo 
inigualável, a que, carinhosamente, denominava Campiniana, ele, há, alguns 
anos, doou, juntamente com importante material iconográfico, recortes de jornais 
e publicações avulsas de caráter cultural, ao Centro de Memória da Unicamp, 
onde se encontra, à disposição dos estudiosos. 

Homem simples, de recursos limitados, mas despreendido, João Falchi 
Trinca não se poupou no empenho de preservar a memória cultural de sua 
terra, e de se inteirar das coisas de São Paulo e do Brasil, num exemplo de 
autêntico patriotismo e de invejável pendor intelectual. 

O valor intelectual e moral de João Falchi Trinca teve o reconhecimento 
do Centro de Memória da Unicamp, através dt ;eu coordenador, o Professor 
JOSÉ ROBERTO DO AMARAL LAPA, nosso consócio, no Boletim número 
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13 do Centro. Devidamente autorizados, reproduzimos o artigo de Amaral Lapa 
sobre o grande benfeitor daquela Instituição, num preito à sua Memória ... 

João Falchi Trinca 
José Roberto do Amaral Lapa 

Durante muitos anos, a memória possivelmente mais representativa de 
Campinas, em termos de documentos manuscritos e impressos, jornais, álbuns, 
almanaques e fotografias, obras escritas e editadas na cidade ou de autoria de 
campineiros, foi sendo reunida e carinhosamente preservada num endereço de 
São Paulo: Alameda Barros, 232, perto do Largo Santa Cecília, onde no 
apartamento 5 1, um homem silente, sem alarde, sistemático, incansável, desde 
1927, quando tinha apenas 16 anos de idade, iniciou esse trabalho de resgate. 

Desde logo, as preciosidades que foi reunindo não regateou em acessá- 
Ias aos interessados, muitos interessados, professores das universidades, 
historiadores e estudiosos em geral, bibliófilos do porte de um Plínio Doyle ou 
de um José Mindlin, que frequentavam aquele apartamento para consultas que 
respondiam às suas interrogações como pesquisadores. 

Esse homem de quem falo foi João Falchi Trinca, um amigo muito 
querido, que perdi no dia 10 de maio deste ano. Mas é claro a perda muito 
maior foi para Campinas, que vê partir o zeloso guarda de sua história. 

Homem metódico, de hábitos simples, escondia nos seus claros olhos e 
no sorriso maroto o senso crítico que tinha da sociedade, dos intelectuais e de 
si próprio, que deixava entrever, na sua prosa agradável, o grande conhecimento 
que tinha da história de Campinas. Às vezes, chegava até a ser sarcástico, 
entremeando a conversa com trocadilhos * e observações cheios de verve. Era 
enfim, um crítico exigente. 

Na verdade, conheci-o num desses rasgos críticos, numa investida contra 
algo que eu próprio fizera ... Se bem me lembro, foi numa daquelas memoráveis 
assemblc5ias do Centro de Ciências, onde nós, então um grupo de jovens 
capitaiieados por João de Souza Coelho e tendo, em nossas hostes, fiéis recrutas 
como Roberto e Décio Pinto de Moura, Darcy Paz de Pádua, Herculano Gouveia 
Neto e Clóvis Gouveia, Francisco Isolino de Siqueira, Ernesto Kuhlmam Filho 
e tantos outros, promovíamos uma revolução assumindo a Casa de César 
Bierrenbach com um sopro renovador, que encontrava entretanto ferozes 
resistências. 

Na assembléia em questão, João Trinca levantou-se para execrar o último 

* Dizia-se umtrincadilhista impenitente. 
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número da revista do Centro de Ciências, Letras e Artes (CCLA) que saíra 
raquítico, indigno portanto da tradição que a revista firmara ao longo dos anos, 
graças ao seu conteúdo, que lhe conferira projeção nacional. 

Agitou na mão direita um exemplar dizendo que aquilo era um simulacro 
da revista, que outrora todos admiravam! Do meu canto, sabendo das 
dificuldades de ordem econômica que existiam, mas não justificavam na verdade 
aquele barateamento como o que fora feito, engoli as críticas e passei a olhar 
com mais respeito aquele consócio. O que ele quisera dizer é que nós moços 
podíamos com nossa afoiteza reduzir o Centro de Ciências à imagem daquela 
revista que acabara de sair. Felizmente, mostramos que não seria assim, 
rompemos com o academicismo do CCLA, e o conduzimos para uma abertura 
e projeção que perduram até hoje. 

Anos mais tarde, emprenhado que estava em elaborar umas Primeiras 
Notas para uma Bibliografia da História de Campinas, fui também procurá- 
10 lá na Alameda Barros. Mostrei-lhe o que estava fazendo, fui acolhido 
generosamente pelo casal, pois d. Maria da Conceição Delgado Trinca sempre 
participava das nossas conversas. Lá voltei muitas e muitas vezes. Tornamo- 
nos grandes amigos. As primeiras notas acabaram sendo publicadas e aí então 
confidenciou-me que procuraria reunir ao acervo já muito rico, que possuía 
sobre Campinas, todos os títulos que eu havia inventariado e foi o que conseguiu 
superando, em muito, a bibliografia que então eu conseguira localizar. 

Na verdade os livros e documentos tomaram então conta do seu 
apartamento, da área de serviço ao quarto do casal. 

O resultado desse trabalho foi tornar-se detentor da maior biblioteca que 
até hoje se reuniu sobre a história de Campinas e de uma das brasilianas mais 
respeitadas nos circuitos de bibliofilia do país. Descoberta de raridades, troca 
de informações, transações e doações foram as estratégias em que João Falchi 
Trinca tornou-se um expert, admirado e querido por abrir a dezenas de 
interessados o resultado desse devotamento à sua cidade. Livros sem conta, 
teses defendidas em grandes universidades registram da parte dos seus autores 
o agradecimento devido à generosidade de Falchi Trinca em ceder as suas 
preciosidades. 

Um filho de imigrantes italianos, nascido em Campinas a 17 de setembro 
de 191 1, João Falchi Trinca foi durante muitos anos contador da empresa Gessy, 
de Valinhos, adquirida posteriormente pela indústria Lever. 

Conhecedor da história de sua cidade, não lhe foi difícil garimpar sebos 
e grandes livrarias, pesquisas e recorrer a bibliófilos e intelectuais na busca 
incessante com que marcaria o restante de sua vida. 

Trazer estas lembranças num número especial do nosso Boletim dedicado 
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ao compositor e maestro Antonio Carlos Gomes, tem um sentido próprio, pois 
ao recolher os testemunhos do passado da cidade, João Falchi Trinca não poderia 
deixar de fazê-lo em relação aos campineiros que em diferentes áreas do saber 
e da vida pública tornaram-se paradigmas. 

Assim foi com Rodrigo Otávio, Correa de Mello, Campos Sales, Francisco 
Glicério, Carlos Ferreira, Júlio de Mesquita, Ramos de Azevedo, Maria Monteiro, 
Benedito Otávio, Guilherme de Almeida, Heitor Penteado e outros tantos e 
especialmente com o maestro, do qual, entre os demais, conseguiu reunir o 
maior e mais precioso acervo, que doou ao Museu Carlos Gomes, mantido 
pelo Centro de Ciências, Letras e Artes. 

Depois do falecimento de sua esposa em 1970, acabou por decidir voltar 
para Campinas por motivos familiares, mantendo o apartamento fechado onde 
ia periodicamente, o que espaçou muito nos últimos anos devido à sua saúde. 

Há dez anos atrás, quando foi criado o Centro de Memória, Falchi Trinca 
tomou outra grande resolução, a de doar ao CMU o seu arquivo e biblioteca no 
que diziam respeito a Campinas. 

Fico a guardar comigo uma tristeza infinda, a de não ter conseguido que 
viesse conhecer o Centro de Memória e ver o carinho, a dedicação e competência 
que todos que trabalham nesta Casa têm pelas preciosidades que nos confiou e 
verificar também o movimento de consultas que se dirigem para os seus livros 
e documentos. 

Por sua modéstia adiava sempre essa visita, que assim acabou por não 
acontecer. Preparei-a mais de uma vez. Sem que soubesse, mandamos fazer 
uma placa de prata, na qual está escrito João Falchi Trinca - Nosso carinho e 
reconhecimento - Centro de Memória - Unicamp - Campinas, setembro 1992, 
que não chegou a receber. Cheguei a trazê-lo à Unicamp uma vez, por outros 
motivos, mas ainda aí não veio ao Centro. 

Neste ano que assinala o décimo aniversário do CMU, lamentamos a sua 
ausência. A ausência de um homem que como poucos soube amar a sua cidade 
e identificar-se por inteiro com ela. Destinou-lhe o seu tempo, recursos e o 
devotamento de quem recortou milhares de recortes de jornais, leu e anotou 
dezenas de livros e documentos, identificou fotos e desenhos, colecionou cartões 
postais numa ânsia incontida de tornar possível que outros pudessem debruçar- 
se sobre esse acervo e a partir dele produzissem ciência e arte que perenizem a 
história da sua cidade. 



DIVERSOS 

Por problemas de ordem técnica, o discurso do I" Vice-presidente do 
Instituto, Dr. Duílio Crispim Farina, proferido por ocasião das 
homenagens prestadas ao Professor Ernesto de Souza Campos, no 
decorrer das festividades do Centenário de nossa Instituição, deixou de 
figurar no volume XCI da Revisw falha que é ora sanada. 

ERNESTO DE SOUZA CAMPOS 
Duílio Crispim Farina 

Da antiga "Campinas do Mato Grosso", inserta no Caminho das Minas 
dos Goiases, Vila de S. Carlos, Terra de Barreto Leme, fulgente afirmação da 
civilização dos Paulistas, a Providência brindou Piratininga com um homem de 
prol, nomeada e de não menor sabença. 

De antigas cepas, Ernesto de Souza Campos, herdaria do progenitor, o 
médico doutor Antônio, as virtudes de uma grei, premissas do amanhã 
promissor, certezas dos dias futuros, desvelos e renúncia, ciência e cultura, 
civismo, componentes essenciais do lidador imbátivel sempre a unir, congregar, 
sonhar, programar,executar, erigir. 

O sábio professor Bernardo Houssay, prêmio Nobel de Medicina ao 
decantar ser Ernesto de Souza Campos homem mais versado nas questões 
referentes ao moderno ensino médico referiu: "precisaríamos de várias vidas 
para realizar o que fez em apenas uma". Existência laboriosa. Formar-se-á na 
Escola Politécnica em 1906; na Fac. de Medicina de S. Paulo, 1" Turma em 
1918. Levará já que fora participe da fundação do Grêmio Politécnico em 1906, 
a centeiha de um ideal, ao fundar e estrutura o Centro Acadêmico Osvaldo 
Cruz, em 1913, na então Fac. de Medicina e Cirurgia, sediada no casarão do 
Brigadeiro Tobias, e nos solares de Almeida Lima, e Paes de Barros, na rua que 
reverenciava Tobias de Aguiar e que fora do Seminário 

A passagem pela Casa de Paula Souza, será marcante e influenciará seus 
passos, sua obra imensa de planejamento e construção de edifícios, hoje cimélios 
da arquitetura, peças essenciais da Memória Histórica. O prédio majestoso da 
Fac. de Medicina de S. Paulo na colina do Araçá, o projeto do Hospital das 
Clínicas, a praça de Esportes do Centro Acadêmico Osvaldo Cruz, a Cidade 
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Universitária, nosocômios vários, e edifícios, templos de ensino, e casas santas 
para minorar a dor e aliviar o sofrimento. 

Membro de antiga confraria prestigiou o dístico da mocidade estudiosa, 
amar a liberdade acima de todas as coisas: integrou-se à campanha nacionalista 
de Bilac, ao civilismo de Rui, à Liga Nacionalista e ao Partido da Mocidade, de 
Eurico Branco Ribeiro. E assim lutou até a concretização da Universidade de S. 
Paulo com Júlio de Mesquita F". Armando de Sales Oliveira, Ernesto Leme. A. 
C. Pacheco e Silva. 

Catedrático da Escola de Arnaldo, seguidor das diretrizes da Universidade 
de John's Hopkins, Baltimore, e do Instituto Osvaldo Cruz, de Manguinhos. 
Jornadeia pela Europa e América do Norte em projetos para a ereção da cidadela 
médica do Araçá. Recolhe elementos para planos de um centro de ensino médico 
em que houvesse congregações dos laboratórios com o hospital. 

Em 1930 as tropas da ditadura tentam acantonar no edifício da Faculdade 
em construção. S6 restou a figura impávida de Ernesto a impedir seu ingresso 
"Ou me passe pás", por esta porta ninguém entra: os soldados se retiraram para 
os lados do Instituto de Higiene. 

Escriba escorreito deixou-nos reminiscências dos dias iniciais da escola 
médica. Memória prodigiosa, perquiridor invençável de nosso antanho em que 
se evidenciam os dotes de historiador. Cultura humanística polimorfa, escreve 
sobre o Japão, a ombrear-se com as obras de Miguel Couto, Bruno Lobo e Luís 
Guimarães, a Misericórdia Paulistana, a Universidade de S. Paulo, a Santa Casa 
de Santos, a Ordem de Malta, os Livros de Horas, Oxford, Cambridge, Sorbonne, 
Coímbra, Bolonha merecem sua atenção em tomos pertinentes, plenos de 
erudição. Com elas vai actenhar o Inst. Histórico e Geográfico de S. Paulo (seu 
presidente no período 1950-56) e a Academia Paulista de Letras, onde tomou 
assento, recebido pelo egrégio Ernesto Leme, na Cadeira que tem como patrono 
Pedro Taques e em que foram antecessores Basílio de Magalhães e Fernando 
Nobre. 

Ministro de Estado dos Negócios de Educação e Saúde (1946), Interino 
da Justiça, Embaixador Especial, lente universitário, formador de escola de 
Microbiologia e Mitologia, Colecionador de arte, louça, Companhia das Índias, 
da China e do Milkado, liberal. Constitucionalista, revolucionário de 1932, 
honrou seus pares, a sociedade e glorificou os amados chãos paulistas. A atingir 
vértices dificilmente atingíveis, e impossíveis de serem ultrapassados, ficará 
alumiando um alto momento da Universidade e da Inteligência no Brasil. 

Neste dia maior, 1" de novembro de 1994, 1" centênio de fundação do 
IHGSP, o eminente presidente Hernâni Donato, tão grande em suas realizações 
como em sua generosidade, distinguiu o epígono, antigo aluno, discípulo de 
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Ernesto de Souza Campos para expressar a gratidão da coletividade de 
historiadores de Piratininga por ter sido magno presidente e insigne responsável 
pela ereção deste prédio que passa a ter seu nome, por méritos e justiça. Ave 
presidente Ernesto Souza Campos. Ave Hernâni Donato, Ave IHGSl? 



BRASÃO DE ARMAS DE AMERICANA (SP) - Parecer 

Lauro Ribeiro Escobar 

A Sra. Diretora do DECET do Município de Americana, solicita 
informações sobre os dois brasões de armas que foram adotados por aquele 
Município, anteriormente ao atualmente em uso. Feito o levantamento dos 
elementos informativos disponíveis, passamos às considerações que seguem. 

Do primeiro brasão de armas do município de Americana, pouco se pôde 
encontrar. Clóvis Ribeiro, em seu conhecido livro, "Brazões e Bandeiras do 
Brasil", registra, na página 233, a ilustração, entre outras, das armas de 
Americana, em monocromia, mas trazendo a indicação dos esmaltes, segundo 
a convenção idealizada pelo Padre Silvestre Pietra Sancta, assinalando, contudo, 
no final da página 254, não ter obtido informações sobre alguns brasões de 
armas de municípios paulistas, incluindo entre estes, o de Villa Americana. 
Como a obra foi publicada em 1933, é obvio que àquela data o referido estema 
já vinha sendo utilizado pelo município. 

Em nossos arquivos temos o registro de informação datada de 11 de 
junho de 1963 e prestada pelo Sr. Paulo Mantovani, então chefe da SA. da 
Municipalidade de Americana, segundo a qual o brasão de armas municipal, 
até àquela data, ainda não havia sido oficializado. 

Desta forma, somente uma pesquisa nos documentos antigos da Prefeitura 
e Câmara Municipal de Americana, assim como nos arquivos de "documentos 
recebidos" de órgãos estaduais e de municípios vizinhos, poderão propiciar o 
conhecimento da data aproximada em que Americana passou a fazer uso de seu 
primeiro brasão de armas, sem embargo das revelações inesperadas que os 
anais da Câmara Municipal possam trazer. 

Das poucas fontes de consulta a que tivemos acesso, entretanto, pudemos 
tirar algumas conclusões, que adiante arrolamos, a serem comparadas com o 
que ulteriores pesquisas procedidas no município de Americana trouxerem a 
lume. 
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As primeiras armas de Americana foram ordenadas por quem tinha noções 
de heráldica, ainda que não de todo sólidas, o que se pode deduzir da escolha 
de um escudo como componente principal do brasão de armas. O estilo 
escolhido, foi, aproximadamente, o denominado samnítico, ou francês moderno, 
criado pelo heraldista francês Hierosme de Bara, em fins do século XVI; 
enfatizamos tratar-se de mera aproximação, em virtude de não terem sido 
obedecidas as proporções consagradas, já que o modelo do escudo samm'tico 
deve atender a uma altura igual à largura, acrescida de um sétimo, enquanto 
que nas armas de Americana a altura é bem maior, correspondendo, grosso 
modo, à largura acrescida da metade. 

A escolha de um escudo como motivo central, encimado de coroa 
crenelada, com suportes e listel, no qual se inscreve a divisa "EX LABORE 
DULCEDO", demonstram que o autor do primeiro estema americanense possuía 
algumas noções de heráldica, conquanto a deformação do escudo e a coroa 
crenelada em lugar da mural, assim como a posição dos suportes, estão também 
a demonstrar que essas noções vinham a ser superficiais. 

O escudo do primeiro brasão de armas de Americana, é cortado, isto é, 
dividido ao meio horizontalmente, tendo-se como conseqüência, dois quartéis, 
e, portanto, dois "campos". 

O primeiro quartel do cortado, isto é, o que se situa na metade superior 
do escudo, já proporciona matéria para algumas dúvidas. Uma fotografia do 
brasão de armas originária da municipalidade de Americana, traz o primeiro 
quartel todo branco, com uma colméia, também branca, guarnecida de amarelo 
e ornada de sable (preto), acompanhada de um enxame de abelhas de amarelo. 
Tal composição estaria a indicar que o primeiro quartel seria de prata, com uma 
colméia também de prata, ornamentada de ouro e de preto. As abelhas também 
seriam de ouro. Ora, teríamos, no caso, grosseira desobediência à regra básica 
da heráldica, segundo a qual não se coloca metal sobre metal, ou cor sobre cor, 
ou pele sobre pele e partindo-se do princípio de que o autor das armas de 
Americana dispunha de noções de heráldica, convenhamos que dificilmente 
poderíamos aceitar que tivesse perpetrado tal absurdo. Em abono deste 
entendimento, temos que na ilustração do livro de Clóvis Ribeiro a que já fizemos 
menção, o primeiro quartel vem marcado por linhas paralelas postas em banda, 
isto é, diagonais de dextra para sinistra do escudo (correspondendo a da esquerda 
para a direita do espectador), indicando, na representação dos esmaltes, segundo 
Pietra Sancta, a cor sinople, ou seja, verde. A colméia e as abelhas, de metal, 
estariam em campo de cor, e pois, obedientes à regra básica a que aludimos e 
constituiria mais provavelmente o que foi efetivamente projetado para o primeiro 
quartel das primeiras armas de Americana. 
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Os exemplares das annas de Americana, contudo, que nos chegaram às 
mãos, retirados de folhas de papel timbrado do Município, não trazem a indicação 
da cor verde. O exame da documentação mais antiga de Americana, timbrada 
com seu primeiro brasão de armas, certamente fornecerá a chave deste pequeno 
mistério. 

Desse primeiro quartel, pode-se dizer, ainda, que traz figuras heráldicas 
das mais adequadas, já que a abelha é o símbolo do trabalho em heráldica. Este 
símbolo, complementado pela divisa "EX LABORE DULCEDO, demonstra 
claramente que a abelha foi escolhida com o objetivo predeterminado de 
caracterizar Americana como município no qual o trabalho ocupa a principal 
atenção. Assinale-se que tal simbolismo, por representar corretamente o espfrito 
do povo de Americana, foi mantido nos dois posteriores brasões de armas do 
município: tanto a colméia e as abelhas, como a divisa. 

O segundo quartel, é de prata, com quatro faixas de sable (preto) e está 
flagrantemente se referindo à Bandeira Paulista. 

O escudo, como anteriormente observado, é encimado de coroa crenelada, 
que difere da coroa mural, característica dos municípios, por não ter torres. A 
escolha da coroa crenelada se deve, ou ao pouco conhecimento do autor das 
armas primeiras de Americana das regras de heráldica, ou a deformação 
introduzida pelas sucessivas reproduções do brasão de armas, para a feitura 
dos clichês destinados a timbrar a documentação oficial. Os exemplares a serem 
encontrados em nossos arquivos, das primeiras armas de Americana, trazem 
todos a coroa crenelada de oito merlões, mas a sempre referida ilustração do 
livro de Clóvis Ribeiro, traz o escudo encimado de coroa mural de quatro torres 
(três aparentes). 

A coroa mural já vinha sendo usada na armaria cívica paulista, desde a 
adoção das armas de Campinas, em dezembro de 1889, cujo escudo é encimado 
de coroa mural de quatro torres. Também em novembro de 1924, quando se 
deu a emancipação de Americana, já haviam sido instituídos os brasões de 
armas de Porto Feliz e Itu, ambos com coroas murais de quatro torres. Ainda 
neste passo, uma peregrinação pelos documentos antigos do município de 
Americana poderia revelar as características originais da coroa que figura em 
suas armas. 

Os ornatos externos, por derradeiro, estão a indicar as riquezas da terra: 
o ramo de cafeeiro, à dextra, e o de algodoeiro, à sinistra, este, referente às 
culturas de algodão trazidas pelos colonizadores norteamericanos, advindos 
dos estados do Sul de seu país, ao reflexo da Guerra da Secessão, onde o 
algodão era forte lastro econômico. 

Eis o que pode ser dito sobre o primeiro brasão de armas de Americana, 
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à luz das fontes a que tivemos acesso. Caberá ao pesquisador local, perlustrando 
documentos a partir da emancipação de Americana, constatar à época em que o 
símbolo municipal principiou a ser utilizado, as variações do desenho, e, até 
mesmo, fazer aflorar o nome do seu autor e o memorial descritivo. 

Do segundo brasão de armas do município de Americana, ficaram mais 
nítidas informações, a partir da Lei Municipal que o instituiu, ou seja, a Lei no 
692, de 18 de setembro de 1965, promulgada pelo Prefeito Municipal, Dr. João 
Baptista de Oliveira Romano. 

A lei instituidora do segundo estema americanense se limita a descrevê- 
10, sem incluir em seu texto a indispensável interpretação. É trabalho bem mais 
cuidado que o primeiro, que demonstra ter sido elaborado por heraldista, mas 
ainda aqui, por heraldista não aprofundado em todos os arcanos da ciência 
heróica. 

Foi adotado o escudo samnítico, obedecendo às proporções corretas. O 
campo de blau (azul) com a colméia de ouro acompanhada de um enxame de 
abelhas de prata, mostra obediência à lei básica da heráldica a que já fizemos 
referência: colméia e abelhas de metal em campo de cor. Trata-se, ademais, de 
escudo indiviso, que, exceto quando as condições do município exijam a adoção 
de partições, vem a ser o mais recomendável. A coroa que encima o escudo, é 
de prata, de oito torres (cinco aparentes), a corrsta para municípios não capitais. 

A Lei no 692/65 não declina o nome do autor do segundo brasão de 
armas que teve Americana. Pelo estilo, cremos firmemente que seu autor foi o 
saudoso Prof. Arcinóe Antônio Peixoto deeFaria, mas, a confirmar-se esta 
suposição, devemos observar que a elaboração do projeto ocorreu quando aquele 
conhecido heraldista era ainda iniciante em suas atividades heráldicas, pois 
caso contrário não se abalançaria a ordenar armas com o que descreve como 
"Em flanco-cantão dextro, fendido, a representação i c o n ~ g r ~ c a  da bandeira 
paulista, em sua parte superior". Sobre este absurdo, que deslustrou as armas 
americanenses, pedimos vênia para nos abster de ulteriores comentários. 

Outro aspecto que trai a então inexperiência daquele que mais tarde seria 
um dos bons heraldistas de São Paulo, é a má utilização dos ornatos externos. 
Em 1965, quando foi promulgada a Lei no 692, e até bem antes, Americana 
fazia jus a cognome de "Princesa Tecelã", donde o conical e a lançadeira, 
colocados externamente, à dextra e à sinistra do escudo. Tais ornamentos, que 
quando se trata de figuras inanimadas recebem o nome de apoios, devem, como 
o próprio vocábulo está a indicar, estar apoiando o escudo, que, como por estes 
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deve estar escorado, devem, em consequência, tocá-los, ainda que levemente. 
Mas no caso, os apoios se encontram completamente isolados do escudo. 

Indiscutivelmente o segundo brasão de armas de Americana representou, 
de maneira marcante, a fase industrial do município, com a inclusão de apoios 
alusivos à indústria têxtil e a manutenção do símbolo relativo ao trabalho, isto 
é, a abelha. 

Observe-se que o artigo 3" da Lei no 692165 estabelece a revogação das 
disposições em contrário e em consequência, substitui o brasão de armas anterior 
pelo segundo. Mas não faz referência expressa à legislação revogada, preferindo 
a chamada revogação tácita. Tal medida decorre, logicamente, ou da inexistência 
de legislação dispondo sobre o anterior brasão de armas de Americana ou do 
desconhecimento da existência de tal legislação, o que é bem pouco provável. 

Este segundo brasão de armas de Americana estava fadado a ter vida 
curta, não podendo subsistir, notadamente em razão da peça esdníxula a que 
nos referimos e que é descrita como o "flanco-quartel dextro fendido", peça 
absolutamente inadequada, daí ter sido substituído pelo brasão de armas 
atualmente em uso, adotado pela Lei no 1.408, de 3 de novembro de 1975. 

Americana dispõe, em sua história, de aspecto singular dentre os 
municípios do Estado de São Paulo, mas nem o primeiro estema americanense, 
nem o segundo, tiveram qualquer preocupação em lembrar esse importante 
fator histórico, qual seja a fixação dos colonos norteamericanos em território 
americanense, tão importante que justificou o topônimo que o município ostenta. 
Nenhum outro município brasileiro pode licitamente trazer, como traz o brasão 
de armas de Americana, referência aos Confederados do Sul dos Estados Unidos 
da América, o que torna o atual brasão de armas de Americana sem similitude 
frente aos estemas municipais brasileiros. No atual brasão de armas americanense 
foram mantidas as abelhas, a colméia e a divisa "EX LABORE DULCEDO", 
enquanto que a indústria têxtil se fez representar pela roca de fiar. 

São as considerações que nos cabe oferecer. 
Recomendamos uma pesquisa em profundidade que faça levantar os 

pontos nebulosos atrás referidos, da qual conste busca aos pródromos da Lei 
no 692165: a mensagem do Sr. Prefeito Municipal à E. Câmara de Vereadores e 
sua justificativa, os debates dos Srs. Edis e outros elementos, pesquisa essa que 
possivelmente proporcionará, como consequência, o resgate da memória 
histórica de Americana, em torno de seus primitivos símbolos. 



Os artigos 16, inciso "c", e 30 dos Estatutos do Instituto Hístórico e 
Geográfico de São Paulo determinam a obrigatoriedade da apresentação, aos 
senhores sócios do sodalício e aos interessados, do RELATÓRIO das atividades 
anuais. Dessa forma, a Diretoria apresenta o Relatório correspondente ao ano 
de 1995 e que assinala o encerramento ano do mandato trienal da atual Diretoria. 

Em relação á vida política da nação, o ano transcorreu sem agravantes 
que colocassem em risco a estabilidade das instituições. Assinale-se a posse, 
para um período de quatro anos, do atual Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso e dos componentes de seu governo, sob as esperanças de 
toda a nação em melhores dias, com o saneamento dos problemas que, há 
muito, afligem a vida quotidiana dos brasileiros, especialmente na área social, 
ressaltando o desemprego e a má distribuição de renda. Mais verbas para a 
educação, refletindo na melhoria da qualidade de ensino, para a saúde, mormente 
no combate as doenças endêmicas e epidêmicas, para a moradia, transportes, 
segurança, saneamento básico e outras realidades que nos colocam em posição 
pouco invejável no contexto das nações. 

No setor econômico, como resultado do chamado Plano Real, deu-se 
um passo importante na contenção da inflação e conseqüente estabilidade 
financeira do País e da população. Aguarda-se entretanto, medidas mais enérgicas 
e reparadoras no combate à corrupção e julgamentos mais rápidos nas questões 
de segurança pública. 

No âmbito interno, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ao 
entrar no ano 1, após seu primeiro centenário, manteve seus balancetes 
financeiros ajustados à nova realidade e prosseguiu no fiel cumprimento de 
seus objetivos, isto é. realizar e divulgar estudos e pesquisas nas áreas da História, 
Geografia e ciências correlatas. Ressalta-se a eleição em 4 de outubro de sua 



126 REVISTA DO INSTITUTO H I S T ~ R I C O  E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Diretoria para o próximo triênio, cujo plano de trabalho estabelece o 
prosseguimento da dinamização das atividades cívico-culturais, honrando as 
mais nobres tradições da Casa de Cesário Motta Jr.. 

Foram realizadas trinta e três (33) sessões plenárias, assim distribuídas: 
uma sessão Relatório em 18 de janeiro, uma sessão magna em 25 de janeiro, 
vinte e seis (26) sessões culturais e administrativas, três (3) sessões extraordinárias 
de posse, uma (1) sessão de eleição da Diretoria e uma sessão magna de 
homenagem aos sócios falecidos no decorrer do ano. Acrescente-se a realização 
de nove (9) ieuniões da Diretoria. 

Foram realizadas nas primeiras e terceiras quartas-feiras dos meses de 
fevereiro a setembro. 

CICLO DE PALESTRAS 

O Instituto promoveu, em fevereiro, um Ciclo de Palestras sob o tema 
geral: "A Cidade de São Paulo - Memória, Patrimônio, Urbanismo e Sociedade". 
Foi desenvolvido o seguinte programa: 

1" de Fevereiro - "Cam~os de Piratinin~a", por Marcelo José de Carvalho; 
8 de Fevereiro - "Praca da Sé - Palco de História", por Tara Schreiber, do 

Instituto Cultural Itaú; 
15 de Fevereiro - "Aspectos da criminalidade na cidade de São Paulo em fins 

-o XIX,  por Guido Fonseca; 
15 de Fevereiro - "São Paulo - vida noturna nos anos quarenta", por Délio 

Freire dos Santos; 
22 de Fevereiro - "A evolucão histórica e a revalorizacão do centro de São 

Paulo", por Jorge Cunha Lima, da Associação Viva o Centro. 

Em março, o Instituto promoveu novo Ciclo de Palestras, intitulado 
"Geografia Humana - Estudos Demográficos", cumprindo o seguinte programa: 
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15 de Março - "Explosão demográfica em países da África e Ásia", por Lauro 
Nogueira Furtado de Mendonça; 

22 de Março - "Êxodo rural e concentracão urbana", por Douglas Michalany; 
29 de Março - "Rio Orenoco e o povoamento da Amazônia", por Walter 

Pinheiro Guerra; 
29 de Março - Debate livre: problemas da população brasileira e mundial 

Ainda em março, dia 8, pronunciou conferência sobre "Mário de Andrade, 
50 anos depois", aprofessora da Universidade de São Paulo, Telê Porto Ancona 
Lopes. 

CURSO DE PALEOGRAFIA 

Em abril, nos dias 5,12,19 e 26, o Instituto promoveu um Curso de 
Paleografia Diplomática, coordenado e ministrado pelo consócio Prof. Ricardo 
Román Blanco, 

PALESTRAS 

Foram pronunciadas nas sessões culturais e algumas administrativas, as 
seguintes palestras: 

5 de Abril - "Um estudo comparativo de duas longas marchas - Brasil e China, 
século XX", por Paul Donovan Kigar; 

19 de Abril - "Explosão demográfica. fome e as fontes de energia mecânica" 
(1" parte), por Manoel Rodrigues Ferreira; 

3 de Maio - "Centenário de Plínio Salgado", por Miguel Reale; 
17 de Maio - "Plínio Salgado na história literária e ~olít ica brasileira", por 

Antonio Joaquim Alves Motta Sobrinho. 
31 de Maio - "Explosão demográfica. fome e as fontes de energia mecânica" 

(2" parte), por Manoel Rodrigues Ferreira; 
7 de Junho - "Cassiano Ricardo", por Odilon Nogueira de Matos; 
5 de Julho - "Lendas desfeitas ou o trágico fim de um ~ ê n i o  - Wolfean~ Amadeus 

Mozart", por José da Veiga Oliveira; 
12 de Julho - "Depoimento sobre a Revolucão de 32", por Miguel Reale; 
26 de Julho - "60 anos de falecimento de Pedro de Toledo", por Israel Dias 

Novaes; 
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2 de Agosto - "Raul Pompéia. conspirador da abolicão", por Henrique L. 
Alves; 

6 de Setembro - "Dr. Mieuel Vieira Ferreira. o educador e o republicano no 
Centenário de seu falecimento7', por Roberto Machado Carvalho; 

20 de Setembro - "Aspectos da Producão Historiográfica de Barreto do 
Amaral", por Célio Debes. 

O Instituto enriqueceu seu quadro social com o ingresso de novos sócios, 
eleitos de acordo com as nornias estatutárias. Em 19 de abril, foram eleitos na 
categoria de sócios titulares: Afrânio Gomar, José Verdasca dos Santos e Mitsuko 
Kawai; na categoria de sócios correspondentes nacionais: Antonio Celso Ferreira 
(Assis, São Paulo), Dino Willy Cozza (Rio de Janeiro) e Walter Waeny Júnior 
(Santos, São Paulo). A sessão de posse foi realizada em 17 de maio. Nessa data 
também tomaram posse, os consócios Antonio Joaquim Alves Mota Sobrinho, 
titular, Thereza Regina Camargo Maia, correspondente nacional (Guaratinguetá, 
São Paulo) e José Carlos Ferreira Maia (Guaratinguetá, São Paulo). 

Em 20 de setembro foram eleitos na categoria de sócios titulares: Juvenal 
Fernandes e Paulo de Andrade Correa; na categoria de sócios correspondentes 
nacionais, Alfredo Palermo (Franca, São Paulo) e Miridan Britto Knox Falci 
(Rio de Janeiro); na categoria de sócios correspondentes estrangeiros, Luiza 
Sawaya (Lisboa, Portugal) e Renato Cirell Czerna (Roma, Itália). A posse deu- 
se na sessão de 1" de novembro. 

No dia 22 de novembro, tomou posse o sócio correspondente nacional, 
Walter Waeny Júnior (Santos, São Paulo). 

ELEIÇÃO DA DIRETORIA 

Em 4 de outubro foi realizada a eleição da Diretoria para o triênio 1996- 
1999, de acordo com as normas estatutárias. Foi eleita a seguinte Diretoria: 

Presidente: Hernâni Donato - reeleito 
1" Vice-presidente: Duílio Crispim Farina - reeleito 
2" Vice-presidente: J. Pereira - reeleito 
3" Vice-presidente: Célio Debes 
1" Secretário: Roberto Machado Carvalho - reeleito 
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2" Secretário: José da Veiga Oliveira - reeleito 
3" Secretário: Henrique L. Alves - reeleito 
4" Secretário: Roberto Fontes Gomes 
1" Tesoureiro: Douglas Michalany 
2" Tesoureiro: Maria Lúcia de Souza Range1 Ricci 
1" Orador: Israel Dias Novaes - reeleito 
2" Orador: José Benedito Silveira Peixoto - reeleito 
1" Bibliotecário: Délio Freire dos Santos 
2" Bibliotecário: Adérito Augusto de Moraes Calado - reeleito 
Hemerotecário: Reginaldo Moreira de Miranda 
Museu, Arquivo e Documentação: Afrânio Gomar 

HOMENAGEM AOS SÓCIOS FALECIDOS 

Em 18 de outubro foi realizada a sessão de homenagem aos sócios 
falecidos no decorrer do Exercício. O elogio necrológico foi realizado pelo 1" 
orador, Israel Dias Novaes, cujas palavras, repassadas de saudade, recordaram 
aspectos da vida e obra dos sócios falecidos: sócios titulares: Abguar Bastos 
Darnasceno, Antonio Barbosa Lima e Maria Amália Correa Giffoni; sócios 
eméritos: Adriano Campanhole, Dom Agnelo Rossi, Antonio Barreto do Amaral, 
Antonio Rocha Penteado; sócios honorários: Augusto Gonzaga, Henrique 
Guilherme Muller, Ivolino de Vasconcelos, Mons. Victor Rodrigues de Assis; 
correspondentes nacionais: Ariovaldo Corrêa (Mirassol, São Paulo) e Lourenço 
Luiz Lacombe (Petrópolis, Rio de Janeiro) e correspondente estrangeiro: Luís 
Soares de Oliveira (Moçambique, África). 

COLAR D. PEDRO I 

Foram agraciados, em sessão magna de 25 de janeiro, com o Colar D. 
Pedro I, as seguintes personalidades: Reginaldo Moreira de Miranda, José da 
Veiga Oliveira, Carlos de Paiva Lopes, Victor Siaulys, Hercoles Tescino Sanches, 
Eduardo Carlos Pereira, Geraldo de Menezes Gomes, Leonídio Balbino da Silva, 
Paulo de Andrade Correa e a entidade jurídica Associação Viva o Centro. 

Em sessão de 11 de outubro foi agraciado Alípio Henrique de Souza 
Neto. 
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MEDALHA D. PEDRO I1 

Foram agraciados com a Medalha D. Pedro 11, sessão de 25 de janeiro: 
Geraldo Magella de Freitas, Mitsuko Kawai e Paulo César Ribeiro. Na sessão 
de 6 de maio, ~ ú c i a  Figueiredo Ferraz de Arruda Camargo, sessão de 17 de 
maio, Luís Roberto da Rocha de Francisco e na sessão de 24 de junho, Marííia 
Silveira Lemos Monteiro. 

Receberam o Colar do Centenário: José Celestino Bourroul, Armando 
de Arruda Camargo, Roberto Lemos Monteiro, Vice-Almirante Arlindo Vianna 
Filho e Dino Willy Cozza. 

QUADRO DE SÓCIOS 

O sodalício encerrou o Exercício com o seguinte quadro de sócios: 

IIEtulares ........................................................ 53 (cinqüenta e três) 
Eméritos ........................................................ 83 (oitenta e três) 
Honorários .................................................... 75 (setenta e cinco) 
Beneméritos .................................................. 2 (dois) 
Benfeitores .................................................... 4 (quatro) 
Correspondentes Nacionais .......................... 74 (setenta e quatro) 
Correspondentes Estrangeiros ...................... 32 (trinta e dois) 
Total .............................................................. 323 (trezentos e vinte e três) 

SECRETARIA E TESOURARIA 

A Secretaria apresentou em todas as sessões a leitura de Atas e o 
Expediente. Os Livros estão em ordem e em dia. A Tesouraria apresentou os 
B alancetes Financeiros mensais e anual, assinados pela Comissão de Finanças 
e aprovados pela Diretoria. 



REVISTA 

No decorrer do ano findo foram lançados três números da Revista: 
LXXXIX no início do ano, o XC no mês de setembro e o XCI no início de 96. 

Os serviços das edições estão a cargo da KMK Gráfica e Editora Ltda. 
Ressalte-se que o no LXXXIX é um volume especial dedicado ao Índice das 
Revistas publicadas desde o número 5 1 até o 88. Assim, o sodalício atualiza o 
Índice, levando-se em conta que o volume LX, de 1964, publicou os Índices 
dos números 1 a 50. A Revista completou em 1995 seu centenário de lançamento. 

A publicação mensal Informe-História, editor J. Pereira, prossegue em 
sua tarefa de bem informar os sócios e interessados, trazendo selecionada matéria 
relativa as ciências humanas, mormente nas áreas de História e Geografia. O 
boletim é distribuído nas reuniões do Centro de Estudos Históricos - CEHIS. 

Durante o Exercício foram editados 10 boletins e distribuídos nas reuniões 
do Centro de Estudos Históricos - CEHIS. 

BIBLIOTECA 

1" Bibliotecário : Célio Debes 
2" Bibliotecário : Adérito Augusto de Moraes Caiado 
Funcionária : Maria Ivanildes Batista 

A Biblioteca "Afonso E. Taunay" funcionou normalmente, permanecendo 
aberto ao público interessado, de 2"s. às 6"s. feiras, no horário das 13 às 18 
horas. Em 1994 os volumes recebidos no período compreendido entre 1987 a 
1991, num total de 127 unidades, foram devidamente registrados, classificados 
e informatizados, estando disponíveis para consulta; de igual modo, todas as 
obras entradas no correr do ano, receberam o mesmo tratamento, sem prejuízo 
da informatização das obras que já integravam o acervo da Biblioteca; os 286 
títulos da Coleção Brasiliana, pertencentes à Biblioteca, foram reclassificados, 
informatizados e reunidos em estantes próprias; as obras informatizadas, até o 
final de dezembrof95, totalizam 2.346 (dois mil, trezentos e quarenta e seis) 
títulos. 

Em 1995, de janeiro a dezembro frequentaram a Biblioteca 291 
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consulentes, foram consultadas 803 obras, recebeu em doação 279 obras, 
adquiriu 12 obras e informatizou 198 obras. É & se ressaltar, pelo número de 
consulentes e pelo de obras consultadas, a importância da Biblioteca do Instituto, 
como centro cultural. 

HEMEROTECA 

Hemerotecário : Délio Freire dos Santos 
Funcionário : Brás Ciro Gallotta 

A Hemeroteca "Júlio Mesquita" localizada no sétimo andar do edifício- 
sede vem mantendo ativo intercâmbio com importantes instituições culturais e 
universitárias, nacionais e internacionais, o que, aumenta e atualiza seu acervo. 
Assim nos últimos dois anos, registrou 46 (quarenta e seis) novos títulos. Até 
dezembro de 95, foram informatizados 1.1 38 (mil cento e trinta e oito) periódicos. 
Foi criado o ISIS (bases de dados usado no computador) uma base com 170 
(cento e setenta) endereços de instituições, disponíveis para consultas. Foram 
enviadas 303 (trezentos e três) cartas de agradecimentos de  doações, respostas 
a pedidos de pesquisas e solicitações de intercâmbio cultural. A Hemeroteca 
atende principalmente pós-graduados que estão elaborando dissertações de 
mestrado e teses de doutorado, do Brasil e do exterior, além & estudantes de 
nível médio e superior e pesquisadores em geral. Foram atendidas diversas 
solicitações de fotogrsias de jornais antigos, muitos, somente encontrados na 
Hemeroteca do sodalício. Registre-se a freqüência de 3 16 (trezentos e dezesseis) 
pessoas e consultas de 48 1 (quatrocentos e oitenta um) periódicos e 226 (duzentos 
e vinte e seis) Revistas do Instituto e doações de 505 (quinhentos e cinco) 
periódicos sendo 152 jornais e 324 revistas. 

Diretor : Reginaldo Moreira de Miranda 

Funcionaram normalmente durante o ano, recebendo consulentes e 
visitantes. Ressalte-se a colaboração dos funcionários no atendimento às pessoas 
interessadas e nos cuidados com a manutenção das instalações e do acervo. O 
Museu recebeu doações dos sócios Paulo Lebeis Bomfim e Reginaldo Moreira 
de Miranda e objetos que pertenceram aos saudosos sócios José Leandro de 
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Barros Pimentel e José Pedro Leite Cordeiro. O Arquivo recebeu artigos e 
noticias de imprensa colecionadas pelo sócio Duíiio Crispim Farina. 

PESSOAL 

Os senhores (&) funcionários (as) cumpriram suas funções com dedicação 
e eficiência. Registre-se a demissão, a pedido, da bibliotecária Sabia Hussein 
Mustafa e a admissão para o mesmo cargo de Maria Ivanildes Batista. 

As segundas e quartas-feiras do mês de novembro, foram realizadas 23 
(vinte e três) reuniões do Centro de Estudos Históricos - CEHIS, com a crescente 
presença e participação dos sócios, convidados e pessoas interessadas. Foram 
apresentadas diversas Comunicações, seguidas de debates. A média de presenças 
ultrapassou o número de 20 (vinte), com ativa participação nos trabalhos. O 
CEHIS completou em 1995, dez anos de criação. 

O ano de 1995 encerrou a gestão da atual Diretoria. Ao ensejo, ela 
agradece a colaboração e participação de todos, sócios e amigos do Instituto 
e está certa que a próxima Diretoria - triênio 199611999, prosseguirá 
recebendo o apoio e a colaboração de todos e manterá o nível de atividades 
que a instituição requer. 

São Paulo, 10 de Janeiro de 1996 

ROBERTO MACHADO CARVALHO HERNÂNI DONATO 
1" Secretário Presidente 
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ATAS DAS SESSOES 

Ata da sessão do dia 19 de janeiro 
de 1994 

Aos dezenove dias do mês de janeiro 
de mil novecentos e noventa e quatro, 
realizou-se às dezessete horas, a sessão 
plenária administrativa do mês na sede 
do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo situada na rua Benjamin 
Constant, 158, 1" andar, nesta capital 
e presidida pelo acadêmico Hernâni 
Donato. Compareceram os seguintes 
consócios: Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Maria Lúcia de Souza 
Range1 Ricci, Adérito Augusto de 
Moraes Calado, Henrique L. Alves, 
Celso Maria de Mel10 Pupo, João 
Rabello de Aguiar Vallim, Odilon 
Nogueira de Matos, Duíiio Crispim 
Farina, J. Pereira e José da Veiga 
Oliveira. Pelo segundo secretário 
foram lidas e aprovadas atas de sessões 
anteriores. O primeiro secretário 
Roberto Machado Carvalho, no uso da 
palavra, efetuou o relatório circuns- 
tanciado das atividades administrativas 
e culturais do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, no exercício 
de 1993, em obediência às determi- 

nações do Estatuto. Foi um panorama 
completo, abrangente. Referiu-se às 23 
sessões plenárias, às 16 reuniões do 
Centro de Estudos Históricos, ao 
desenvolvimento das conferências em 
plenário. às sessões de estudo de 
ciências políticas e jurídicas, a cargo 
dos renomados especialistas de Direito 
Público, Yves Gandra da Silva 
Martins, Celso Ribeiro Bastos e 
Eduardo Muylaert Antunes. Os 
estudos foram sucedidos de animados 
debates. O relatório contemplou 
igualmente as personalidades dos 
sócios falecidos no decurso do ano de 
1993. Houve também especiais 
referências às conferências alusivas do 
Primeiro centenário de fundação do 
Instituto Histórico. Não foi omitida a 
circunstância da colaboração da 
Imprensa Oficial do Estado para a 
estampa da Revista do Instituto, 
ficando desse modo assegurada a 
periodicidade das publicações, visto 
dispor a Imprensa Oficial de um corpo 
técnico de inconteste produtividade, 
responsabilidade, eficiência, ampla- 
mente comprovadas. O Sr. primeiro 
secretário aludiu paralelamente às 
providências que visam finalmente 



restaurar e dinamizar a vida do Ins- 
tituto, mediante o ingresso de novos 
sócios, que se comprometam a 
comparecer, prestigiar, exaltar as 
tradições culturais do venerando 
soldalício. O Sr. primeiro secretário 
assinalou a boa ordem da situação 
patrimonial e administrativa do 
Instituto, encontrando-se a tesouraria 
e os serviços burocráticos da secretária 
em perfeita ordem. Foram e estão 
sendo providenciados os serviços de 
pintura e reparo, concomitantes nas 
várias dependências. Na fachada 
encontra-se hasteada a bandeira. Foi 
instalado aparelho de fax, segundo o 
prefixo 232-3582. Vem produzindo 
resultados amplamente satisfatórios o 
intercâmbio com instituições culturais 
congêneres, do país e do exterior. 
Assinala-se outrossim o movimento 
crescente de consultas à biblioteca 
"Affonso de E. Taunay", juntamente 
com a hemeroteca. Registram-se 
visitas ao Museu, Arquivo e Documen- 
tação. O primeiro secretário referiu- 
se ao colar que irá celebrar o centená- 
rio do Instituto. O minucioso relatório 
foi aplaudido pelos consócios presen- 
tes. Com a palavra, a sra. primeira 
tesoureira efetuou exposição técnica 
das finanças e orçamento do Instituto. 
Em seguida o Sr. presidente convidou 
os sócios presentes para a sessão 
solene do dia 25 de janeiro, às 15 
horas, comemorativa da fundação de 
São Paulo, quando fará uso da palavra 
o primeiro orador oficial Israel Dias 

Novaes. Nada mais havendo a tratar e 
agradecendo a presença, o Sr. 
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 presi- 
dente, primeiro e segundo secretários. 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, José da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão solene do dia 25 de 
janeiro de 1994 

Aos vinte e cinco dias do mês de 
janeiro de mil novecentos e noventa e 
quatro, realizou-se, às 15 horas, no 
auditório da sede social do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
situada na rua Benjamin Constant, 158, 
1" andar, nesta capital, a sessão solene 
comemorativa das datas de fundação 
da cidade de São Paulo e do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
sob a presidência do acadêmico 
Hernâni Donato. Tomaram assento à 
mesa, às seguintes pessoas: Hernâni 
Donato, presidente, Roberto Machado 
Carvalho, primeiro secretário, Israel 
Dias Novaes, primeiro orador, Sólon 
Borges dos Reis, vice-prefeito de São 
Paulo, deputado Wadih Helú, repre- 
sentante da Assembléia Legislativa do 
Estado, Pe. Hélio Abranches Viotti, 
representando a Academia Paulista de 
Letras, Eduardo Fares Borges, 
Presidente da Sociedade Amigos da 
Cidade, Henrique L. Alves, presidente 
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da União Brasileira de Escritores, 
Duílio Crispim Farina, presidente da 
Academia Paulista de História, Manoel 
Rodrigues Ferreira, presidente da 
Academia Paulistana da História e da 
Ordem Nacional dos Bandeirantes e 
Adilson Cezar, presidente do Instituto 
Histórico, Geográfico e Genealógico 
de Sorocaba. Dando início à sessão, o 
Sr. presidente Hernâni Donato proce- 
deu à proclamação da abertura das 
comemorações do ano do Centenário 
do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, fundado em 1" de novem- 
bro de 1894 e solicitou a todos que 
conservassem um minuto de silêncio 
em homenagem aos idealizadores- 
fundadores António de Toledo Piza, 
Domingos Jaguaribe e Estevão Leão 
Bourroul, aos demais fundadores e a 
todos os sócios que contribuíram para 
trazer o sodalício até o ano de seu 
primeiro Centenário. Em seguida, foi 
dada a palavra ao primeiro secretário 
Roberto Machado Carvalho para a 
leitura das efemérides paulistas e do 
Instituto correspondentes ao dia 25 de 
janeiro. Ainda com a palavra o Sr. 
primeiro secretário apresentou o 
Programa mínimo do Centenário. 
Dando prosseguimento, o Sr. presiden- 
te apresentou o Colar do Centenário e 
o primeiro secretário fez a leitura do 
Regimento da concessão do Colar. O 
Sr. presidente referiu-se à edição em 
nova fase gráfica das Revistas do Ins- 
tituto, número oitenta e sete (87) e 
oitenta e oito (88), sendo este último 

inteiramente dedicada ao Centenário. 
As duas edições foram compostas e 
impressas na gráfica da Imprensa 
Oficial do Estado e os custos foram 
cobertos pelo Instituto. Em seguida o 
Sr. presidente tratou dos seguintes 
assuntos relacionados aos eventos do 
Centenário: lançamento do selo do 
mérito do Instituto para livros de 
História e Geografia publicados no 
decorrer do ano de mil novecentos e 
noventa e quatro (1994), lançamento 
do Projeto "Biblioteca do Centenário", 
lançamento do concurso "Revolução 
de 1924" (setenta anos) e lançamento 
da Carta do Centenário. Em seguida, 
o primeiro orador oficial Israel Dias 
Novaes fez um longo pronunciamento 
de saudação à cidade de São Paulo 
pelos quatrocentos e quarenta anos de 
fundação e aos cem anos do Instituto, 
destacando a inolvidável figura de 
Francisco de Paula Ramos de Azeve- 
do, notável arquiteto, responsável pela 
construção, no início do século, de 
modernos edifícios públicos e priva- 
dos. Após os aplausos do seleto 
auditório, o Sr. presidente Hernâni Do- 
nato declarou encerrada aquela sessão, 
convidando a todos a participarem dos 
festejos do Centenário do sodalício. 
Para constar, eu, Roberto Machado 
Carvalho, primeiro secretário, lavrei 
a presente ata que, após lida, discutida 
e aprovada, vai assinada pelo presi- 
dente, primeiro e segundo secretários. 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, José da Veiga Oliveira. 
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Ata da sessão do dia 2 de fevereiro 
de 1994 

Aos dois dias do mês de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e quatro, 
realizou-se às 17 horas, a sessão 
plenário cultural do mês na sede do 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, situada na rua Benjamin 
Constant, 158, 1" andar, nesta capital 
e presidida pelo acadêmico Hernâni 
Donato. Compareceram os seguintes 
sócios: Hernâni Donato, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Roberto Machado 
Carvalho, J. Pereira, Alves Motta 
Sobrinho, Luiz Wanderley Torres, 
Henrique L. Alves, Duílio Crispim 
Farina, Walter Pinheiro Guerra, 
Antonio Roberto de Paula Leite, Celso 
Maria de Mel10 Pupo, Genésio Pereira 
Filho e Israel Dias Novaes. Como 
visitantes: Gabriele D' Annunzio Ba- 
raldi, Afrânio Gomar, Geraldo Magella 
de Freitas, André Kisil e Mitsuko 
Kawai. Foi justificada a ausência do 
segundo secretário José da Veiga 
Oliveira, por motivo de viagem. Dan- 
do início aos trabalhos, o primeiro 
secretário Roberto Machado Carvalho 
procedeu à leitura das atas dos dias 1" 
e 15 de setembro de 1993. Colocadas 
em discussão e votação, foram aprova- 
das. O sr. presidente Hernâni Donato 
proferiu palavras de saudações à Sra. 
Mitsuko Kawai, enaltecendo suas 
qualidades de escritora e notável bata- 
lhadora das relações culturais Brasil e 
Japão e ao Sr. Gabriele Baraldi pelas 
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suas pesquisas e trabalhos no campo 
da arqueologia, especialmente sobre as 
inscrições da famosa Pedra de Ingá. 
O consócio Roberto Machado Carva- 
lho, primeiro secretário, fez a leitura 
das efemérides brasileira, paulista e do 
Instituto. Em seguida, proferiu uma 
saudação à cidade de Itu pela passagem 
dos 384 anos, naquele dia, de sua 
fundação no ano de 1610, pelo serta- 
nista Domingos Fernandes. O consó- 
cio Alves Motta Sobrinho disse que 
pretende proferir no sodalício uma 
palestra sobre a história do café em São 
Paulo e declarou interessado em 
participar do curso que o Instituto 
promoverá sob o tema "Centenário de 
Canudos", abordando as atividades do 
engenheiro de obras públicas Euclides 
da Cunha em São Paulo, com especial 
realce pela sua passagem na cidade & 
Lorena, Vale do Paraíba. Lembrou 
ainda que vai organizar uma excursão 
de vários sócios do sodalício à sua 
fazenda Restauração fundada em 1856 
no município de Queluz, passando 
primeiro por Guaratinguetá em visita 
à casa de Rodrigues Alves e na volta, 
por Taubaté. O Sr. presidente Hernâni 
Donato solicitou o registro das duas 
palestras do consócio Alves Motta 
Sobrinho. Com a palavra, o sr. 
Gabriele Baraldi fez longa exposição 
de seus estudos de inscrições 
primitivas da Pedra de Ingá, acompa- 
nhada de muita atenção e interesse pelo 
auditório. Ao final, autorizou, a 
pedido, a publicação de seu trabalho 
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na Revista do Instituto. Em seguida, o 
consócio J. Pereira teceu diversas 
considerações sobre a obra do Sr. 
Baraldi e destacou a importância dos 
trabalhos de estudiosos norte- 
americanos sobre inscrições de povos 
fenícios e hititas na Paraíba e Piauí. O 
Sr. Baraldi disse que, no seu entender, 
os europeus são mestres na matéria e 
é com eles que deseja debater. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. presidente 
encerrou a sessão e para constar, eu, 
Roberto Machado Carvalho, primeiro 
secretário, lavrei 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 2 de março 
de 1994 

Aos dois dias do mês de março de mil 
novecentos e noventa e quatro, 
realizou-se às dezessete horas, a sessão 
cultural do mês na sede do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
situada na rua Benjamin Constant, 158, 
1" andar, nesta capital e presidida pelo 
acadêmico Hernâni Donato. Compare- 
ceram os seguintes consócios: Hernâni 
Donato, Roberto Machado Carvalho, 
José da Veiga Oliveira, J. Pereira, 
Ricardo Roman Blanco, Renato Báez, 
Genésio Pereira Filho, Luiz Wanderley 
Torres, Alberto dos Santos Franco, 
Henrique L. Alves, Rudolf Robert 

Hinner e Antonio Roberto de Paula 
Leite. Antes da abertura da sessão o 
Sr. presidente convidou para tomarem 
assento à mesa os senhores Rui Calisto 
e Roberto Fontes Gomes. Pelo segun- 
do secretário foi lida uma das atas de 
anterior sessão. Aprovada. O primeiro 
secretário, Roberto Machado Carvalho 
procedeu à leitura das efemérides 
brasileira, paulista e do Instituto. 
Concedida a palavra ao consócio Israel 
Dias Novaes, primeiro orador oficial, 
proferiu eloqüente oração em memória 
do escritor Mário Graciotti, em que 
relembrou seu intensivo trabalho na 
Academia Paulista de Jornalismo, na 
esmerada e profusa autoria de 
volumes, na difusão da cultura, com a 
criação do Club do Livro, sua freqiien- 
tação das colunas de nossa imprensa, 
versando os mais atualizados e apaixo- 
nantes temas, sendo que toda essa 
multiforme atividade acha-se atual- 
mente mergulhada num injusto e triste 
esquecimento. O primeiro secretário 
referiu-se à operosa e incansável ativi- 
dade do advogado e jornalista Flávio 
de Almeida Prado Galvão, sócio emé- 
rito do Instituto e recentemente 
falecido. Celebrou também a memória 
do historiador e musicólogo Geraldo 
Dutra de Moraes, que soube traçar as 
complexas coordenadas da música 
barroca mineira, fruto de acuradas 
pesquisas nos arquivos europeus e 
brasileiros. Publicou igualmente 
valiosos trabalhos sobre a arte do 
Aleijadinho - Antonio Francisco Lis- 



boa - nos quais elucidou várias 
obscuridades que cercam a vida e obra 
do celebrado escultor de igrejas das 
Alterosas. Sua atuação no Instituto foi 
particularmente marcante, com a 
proposta de criação de uma Comissão 
Permanente de Musicologia. Outro 
trabalho técnico de envergadura 
consistiu no volume "A Igreja e 
Colégio dos Jesuítas de São Paulo", 
sendo que seus volumes mereceram 
soberbas ilustrações da renomada 
pintora Beatriz Dutra de Moraes, sua 
esposa. Geraldo Dutra de Moraes 
faleceu a 14 de j aneiro do corrente ano, 
aos 81 anos, nascido em Belo 
Horizonte a 6 de novembro de 19 13, 
finando-seno Hospital Munici-pal "Dr. 
Arthur Ribeiro de Saboya", desta 
capital, sendo que alguns de seus 
trabalhos sobre música barroca e o 
Aleijadinho foram traduzidos e 
publicados em alemão, pelos doutores 
Jorge Frõhlich e Rudolf Lang, sob o 
título "Aleijadinho der Meister des 
Brasilianischen Barocks" e "Die 
Barockmusik in Minas Gerais und der 
Einfluss des Deutschen Stils". Com a 
palavra o segundo secretário José da 
Veiga Oliveira lembrou de início o 
centenário de nascimento a 28 de 
fevereiro de 1894, em São João da Boa 
Vista, da maior de todas as pianistas 
brasileiras, Guiomar Novaes, cujo o 
talento eclodiu de forma poderosa e 
incoercível desde tenra idade, orienta- 
da seguramente pelo maior pedagogo 
na especialidade que o Brasil já 

possuiu: Luigi Chiaffarelli, aperfei- 
çoando-se em Paris com o não menos 
famoso mestre Isidor Philipp, que 
preparou-a para ingressar no 
Conservatório Nacional Superior de 
Música de Paris, quando, em memorá- 
vel concurso público, alcançou o 
primeiro lugar com medalha de ouro, 
adjudicada por um júri que reuniu 
Claude Debussy, Gabriel Fauré, Lazar 
Levy, Maurice Moszkowsky. A 
Carreira de Guiomar Novaes alcançou 
seu máximo esplendor nos Estados 
Unidos. Suas digressões de concerto 
apartir dos anos de 1920, estenderam- 
se regularmente, a cada ano. Em 
compensação, a Europa teve sua 
presença apenas esporadicamente, - a 
menos estejamos equivocados. Suas 
gravações fonográficas principiaram 
na era acústica ou pré-elétrica, em 
discos victrola de 78 rpm. A partir da 
década de 1950, Guiomar Novaes 
fixou em discos "Vox" LP uma parte 
de seu vasto repertório clássico- 
romântico. Por desdita seus discos 
acham-se atualmente inacessíveis, fora 
de catálogo, somente encontrados nas 
estantes de colecionadores. O segundo 
secretário deteve-se a propósito do 
recente desaparecimento do prof. dr. 
Fritz Pinkuss, a 22 de fevereiro, aos 
8 1 anos. Nascera a 13 de maio de 191 3 
em Egein, Alemanha, realizou estudos 
básicos de psicologia, história e 
pedagogia nas Universidades de 
Breslau, Wurzburg e Berlim. Frequen- 
tou seminários rabínicos, doutorou-se 
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em filosofia aos 23 anos. Dois anos 
mais tarde tornou-se rabino. É óbvio 
que sua permanência na Alemanha era 
inviável perante a odiosa perseguição 
nazista. Em 1936 veio radicar-se em 
São Paulo, naturalizando-se cidadão 
brasileiro. A frente de um grupo de 
israelitas germânicos imediatamente 
fundou a CIP, Congregação Israelita 
Paulista, da qual foi rabino-mór e, 
mais tarde, rabino-emérito. Além de 
comandar a revista Resenha Judaica, 
Pinkuss fundou na Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Univer- 
sidade de São Paulo a cátedra de He- 
bráico. Na mesma Universidade dirigiu 
o centro de Estudos Judáicos. De 
orientação marcadamente liberal, 
Pinkuss procurou fazer com que a CIP 
abrigasse todas as orientações teoló- 
gicas do judaismo. Colaborou na 
fundação da Associação Cristã-Judáica 
de São Paulo. Vasta é sua bibliografia. 
Teve um papel sumamente importante 
na vida cultural brasileira. Foram 
lançados em ata votos de profundo 
pesar em memória de Geraldo Dutra 
de Moraes e Fritz Pinkuss. A seguir, o 
sr. presidente assinalou o esqueci- 
mento dos valores culturais da socie- 
dade. Foi concedida a palavra ao dr. 
Manoel Antonio de Azevedo Fran- 
ceschini, que assinalou o cinquen- 
tenário da morte de seu avô prof. dr. 
José Vicente de Azevedo, em cuja a 
memória será celebrada missa amanhã, 
na igreja do Páteo do Colégio. Foi 
membro fundador efetivo do Instituto 

- - - - - - - 

Histórico e Geográfico de São Paulo, 
professor do Ginásio do Estado, da 
capital, membro da comissão geral de 
Geografia do mesmo Instituto. Vicente 
de Azevedo foi católico praticante, 
agraciado pela Sé Apostólica, 
realizando amplas obras sociais e de 
benemerência na cidade. O Sr. presi- 
dente agradeceu a participação e em 
seguida outorgou a palavra ao sr. Rui 
Calisto que das dezoito às dezenove 
horas e vinte minutos discorreu sobre 
o médico e poeta Martins Fontes, sobre 
o qual vem realizando pesquisas de 
hemeroteca e bibliográficas. Dando 
início ao primeiro curso concernente 
ao primeiro centenário do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
o consócio Antonio Roberto de Paula 
Leite discorreu sobre alguns dos 
principais escritores que versaram o 
romance histórico em São Paulo. 
Referiu-se às obras de Paulo Setúbal, 
em especial "Os Irmãos Leme", "O 
caçador de esmeraldas", "As 
Maluquices do Imperador", "A 
Marquesa de Santos", para sublinhar, 
não sem tristeza, que todas suas obras 
jazem atualmente num injustificável 
esquecimento, ao contrário dos anos 
de 1930, quando Setúbal era lido 
avidamente, esgotando-se rapidamente 
as sucessivas edições. A plêiade de 
escritores foi passada a limpo, 
relembrados Afonso Schmidt, Viriato 
Corrêa, Alfredo Ellis Júnior, Menotti 
De1 Picchia, Ignácio Queiroz, Mário 
Donato, João Pacheco, Ibiapaba 
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Martins, Rolmes Barbosa, Hernâni 
Donato, Francisco Marins, Affonso 
d'Escragnolle Taunay, entre outros. A 
dissertação de Paula Leite foi elogiada 
pelo Sr. presidente, o qual, agradecen- 
do a presença dos consócios e pessoas 
interessadas, deu por encerrados os 
trabalhos, dos quais José da Veiga 
Oliveira, segundo secretário, lavrou a 
presente ata que, após lida, discutida 
e aprovada, será assinada pelo 
presidente, primeiro e segundo secre- 
tários. Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho, José da Veiga 
Oliveira. 

Ata da sessão do dia 16 de março 
de 1994 

Aos dezesseis dias do mês de março 
de mil novecentos e noventa e quatro, 
realizou-se às dezessete horas, a sessão 
administrativa do mês na sede do 
Instituto Histórico e Geográllco de São 
Paulo, situado na rua Benjamin 
Constant, 158, nesta capital e presidida 
pelo acadêmico Hernâni Donato. 
Compareceram os seguintes consó- 
cios: Hernâni Donato, Lycurgo de 
Castro Santos, J. Pereira, Israel Dias 
Novaes, Roberto Machado Carvalho, 
Celso Maria de Mello Pupo, Délio 
Freire dos Santos, Célio Debes, Duíiio 
Crispim Farina, José da Veiga Oliveira, 
Adérito Augusto de Moraes Calado, 
Ricardo Román Blanco, Genésio 
Pereira Filho, Henrique L. Alves, 
Reginaldo Moreira de Miranda e 

Rudolf Robert Hinner. José da Veiga 
Oliveira, segundo secretário, logo após 
a inauguração dos trabalhos, procedeu 
à leitura de uma ata de uma das 
precedentes sessões, que foi aprovada 
sem discussão. A seguir, Roberto 
Machado Carvalho, primeiro secre- 
tário, em obediência à praxe, declinou 
as Efemérides brasileira, paulista e do 
próprio Instituto. No uso da palavra, 
o sr. presidente elogiou o Informe 
Histórico, redigido pelo consócio J. 
Pereira, segundo vice-presidente. O 
mesmo consócio leu o texto "Exemplo 
de Dedicação". O consócio Celso 
Maria de Mello Pupo foi considerado 
"sócio modelo" por sua dignidade 
intelectual, colaboração permanente e 
a constante presença às sessões do 
Instituto. O título, ora formalmente 
consagrado, foi recebido sob vibrante 
salva de palmas da Casa "au grand 
complet". Com a palavra o consócio 
Roberto Machado Carvalho informou 
de sua estada na cidade de Pirapora 
do Bom Jesus, a fim de participar de 
uma assembléia regional, a fim de 
discutir o gravíssimo problema da 
poluição do rio Tietê. Relatou com 
absoluta clareza a indisfarsável 
gravidade de um ajuntamento humano 
respeitável e tradicional por sua intensa 
vivência religiosa, visitada periodi- 
camente por milhares de romeiros, e 
que se vê poluída, semi-soterrada pela 
massa de espumas de cor branca, 
resíduos industriais vertidos no curso 
d'água, exalando nauseabundo odor 



de gás sulfídrico, causador de verda- 
deiro e infame suplício para a indefesa 
população, acossada por graves 
afecções respiratórias, dermatológicas, 
cancerígenas, danos sanitários de toda 
a espécie. Esse crime ecológico, fruto 
da criminosa irresponsabilidade de 
indústrias que atiram ao rio resíduos 
de suas fábricas, sem a mínima 
preocupação com a saúde pública, - 
interfere até mesmo nas festividades 
religiosas, que remontam a 1724, 
quando foi encontrada uma imagem 
de Cristo, lavrada em madeira. O preo- 
pinante referiu-se também à chegada 
à cidade, em 1896, de sacerdotes da 
Ordem Premonstratense, que se 
encarregaram da administração do 
respectivo santuário. Há dez anos 
persiste a tragédia da poluição. 
Incontável é o prejuízo econômico da 
Prefeitura do Município, que se vê 
impossibilitada de realizar as obras de 
infra-estrutura, imprescindíveis para a 
administração e conservação do 
histórico patrimônio público e do 
sistema viário. Compreendendo a 
gravidade do problema, a Comissão 
de Estudos do Vale do Tietê vem 
propondo reuniões especiais. Pelo 
artigo 46 das Disposições Transitórias 
da Constituição do Estado ficou 
determinado que as águas dos rios 
Tietê e Pinheiros deixam de ser 
lançadas á Represa Billings, em favor 
de outros cursos d'água, com o que 
tudo vai sendo poluído, empestado, 
infernizando a existência dos 

moradores, compelidos a calafetar as 
próprias casas, na tentativa de elidir 
doenças pulmonares, causadas pelas 
já mencionadas fétidas, pestíferas 
exalações sulfídricas. Com a palavra, 
o Sr. presidente comunicou que o 
Instituto, sempre na defesa do 
patrimônio artístico e cultural do Esta- 
do, preocupa-se com a preservação do 
Museu dos Veteranos de 1932, tendo 
oficiado Secretária dos Transportes, 
no precípuo intuito de reparar os 
estragos produzidos pelas recentes 
tempestades e torrenciais aguaceiros ao 
Caminho do Mar, seriamente danifi- 
cado. Comunicou outrossim a partici- 
pação dos festejos em memória de 
Dom Henrique o navegador, Infante 
de Portugal. Foi outorgada a palavra à 
Sra. Isolde Helena Brans, historiadora, 
pesquisadora brasileira, que efetuou 
erudita e alongada exposição, em que 
revelou, além de prodigiosa memória, 
um profundo conhecimento dos fastos 
portugueses e pátrios. Principiou com 
o exame das estátuas dos doze 
Profetas, esculpidas por Antonio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho, no 
adro da Matriz de Congonhas do Cam- 
po, e a semelhança que apresentariam 
com os vultos dos inconfidentes. 
Relatou minudentemente as pesquisas 
que teve ensancha de efetuar na 
Universidade de Princenton, nos 
Estados Unidos, no Arquivo Histórico 
Ultramarino e Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo, ambos magnifica- 
mente instalados em Lisboa, Vinculou 
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seus estudos aos Autos da Devassa da 
Inconfidência Mineira, alcançando 
plena demonstração da presença do 
Alferes Joaquim José da Silva Xavier, 
o qradentes na Corte Portuguesa de 
D. Maria I; presença que demonstrou 
com a exibição documental fac- 
similada de requerimentos, petições, 
cartas com a própria assinatura do 
Mártir. Com minúcia consumada, 
relatou os entendimentos com o 
Embaixador dos Estados Unidos em 
França Thomas Jefferson, e um 
estudante brasileiro, interessado na 
independência do Brasil. A digressão 
de quarenta e cinco minutos ininter- 
ruptos foi seguida atentamente por 
todos os presentes, que, ao final, pre- 
miaram a notável digressão histórica 
da Sra. Isolde Helena Brans com 
prolongada salva de palmas e palavras 
congratulatórias do Sr. presidente que 
salientou claramente a importância de 
seus Trabalhos. Outrossim, registra-se 
que a tese foi integralmente apoiada 
pelos participantes, bem como a Sra. 
Isolde Helena Brans imediatamente foi 
convidada á assinatura de sua ficha de 
inscrição como sócia correspondente 
nacional do Instituto; ficha subscrita 
logo a seguir por diversos consócios. 
Conclusos os trabalhos o sr. presidente 
convidou a todos que descessem ao 
salão nobre do primeiro andar, onde 
seria realizada a já prevista conferência 
do consócio Genésio Pereira Filho 
sobre3a obra de ficção de Plínio 
Salgado. José da Veiga Oliveira, 

segundo secretário, lavrou a presente 
ata, a qual, após lida, discutida e 
aprovada, será assinada pelo presi- 
dente, primeiro e segundo secretários. 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, José da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 06 de Abril 
de 1994. 

As dezessete horas do dia seis de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro, 
no salão nobre do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, à rua 
Benjamin Constant, 158,1° andar, sob 
a presidência do acadêmico Hernâni 
Donato, realizou-se uma sessão 
cultural do sodalício, com a presença 
dos seguintes consócios e convidados: 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, Délio Freire dos Santos, 
José da Veiga Oliveira, DuMo Crispim 
Farina, Célio Debes, Antonio Joaquim 
Alves Motta Sobrinho, J. Pereira, 
Genésio Pereira Filho, Israel Dias 
Novaes, Ricardo RománBlanco, Celso 
Maria de Mel10 Pupo, Olívia 
Imbassahy, Gertraude Schults 
Steigleder, Mitsuko Kawai, Afrânio 
Gomar, Alberto Schammas, notada- 
mente o Sr. Walter Magenschah, da 
SEMAT, Indústria e Comércio; srs. 
Peter Gõlitz, Ferdinando Budweg e a 
Sra. Rosemarie Erika Horch, pelo 
Instituto Hans Staden, de São Paulo. 
Preliminarmente o segundo secretário 
José da Veiga Oliveira procedeu a 
leitura de ata de uma das sessões 
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anteriores, que foi aprovada. O sr. 
presidente outorgou a palavra ao 
primeiro secretário Roberto Machado 
Carvalho, para a leitura das efemérides 
brasileira, paulista e do Instituto 
Histórico. O Sr. presidente teceu 
encômios às personalidades presentes, 
particularmente o Instituto Hans 
Staden, por seu trabalho de aproxi- 
mação cultural entre Alemanha e 
Brasil. O sr. presidente comunicou a 
data de 16 de abril próximo para a rea- 
lização de reunião no Centro Histórico 
do Museu Republicano de Itu. Referiu- 
se outrossim à Sociedade Veteranos de 
1932, ao Curso de Paleografta, que se 
inicia no próprio Instituto em data de 
hoje, ao destombamento de mansões 
históricas e monumentos no perímetro 
urbano da capital de São Paulo. Sem 
maiores delongas foi dada a palavra 
ao prof. Erwin Theodor Rosenthal, da 
Universidade de São Paulo, Para 
proferir sua conferência concernente 
aos naturalistas Carl Friedrich Philipp 
von Martius e Johan Baptist von Spix, 
eminentes cientistas germânicos que 
longamente estudaram e pesquisaram 
o Brasil nas primeiras décadas do 
século XIX. O conferencista aduziu 
documentos manuscritos inéditos, que 
ele próprio pesquisou em variegadas 
fontes documentais, especialmente da 
"Bayeriche Staatsbibliotek Biblioteca 
Estatal da Baviera, em Munique, 
códices até o presente momento abso- 
lutamente inexplorados, esquecidos. 
De notar-se que o professor já publi- 

cara a tradução de um romance intitu- 
lado "Frei Apolônio" predecessor do 
movimento romântico-literário. No 
decurso de sua documentada palestra, 
declinou a vastíssima cópia de 
comunicações, memórias, trabalhos 
científicos, bem como o 
"Briefwechsee", isto é, a correspon- 
dência de Martius com eminentes 
personalidades políticas e culturais de 
Munique, Hamburgo, Berlin, Viena, 
Portugal e Rio de Janeiro; alongadas 
epístolas, em que expõe suas dificul- 
dades técnicas, e a necessidade de 
apoio para a edição de seus monumen- 
tais trabaihos de Etnografia e Botânica. 
Marüus foi também um poeta inspira- 
do, um compositor, um executante, 
exímio no violino, instrumento que 
chegou ele mesmo a produzir, folclo- 
rista junto com von Spix, como se 
depreende da obra "Reise in Brasilien", 
"Viagem pelo Brasil", na qual anotou 
frases melódicas dos índios, cânticos 
de guerra e passagens rítmicas outras. 
Ademais, era latinista de  sólida 
presença universitária, escrevendo e 
declinando com desenvoltura a língua 
portuguesa em vasta epistolografia 
supérstite. Foi um "Weltburger", 
"cidadão do mundo", a maneira dos 
grandes espíritos germânicos do século 
XVIII. Anotou descrições abrangentes 
e seguras das cidades e das regiões 
brasileiras, que longamente percorreu. 
Em outras palavras: foi um dos 
primeiros europeus que "sentiram" o 
Brasil na sua integridade. A confe- 
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rência, como não poderia deixar de ser, 
foi celebrada com unânimes e 
calorosos aplausos. O Sr. presidente 
informa que o texto será publicado na 
Revista do Instituto. Após rápido 
intervalo, teve início o anunciado 
Curso de Paleografia. José da Veiga 
Oliveira, segundo secretário, lavrou a 
presente ata que, após lida e discutida, 
será assinada pelo presidente, primeiro 
e segundo secretários. Hernâni Donato, 
Roberto Machado Carvalho, José da 
Veiga Oliveira. 

Ata d a  sessão especial de 16 de 
abril de 1994, realizada no Museu 

Republicano de Itu. 

Aos dezesseis dias do mês de abril de 
mil novecentos e noventa e quatro, 
realizou-se, às quinze horas, na sede 
do Museu Republicano "Convenção 
de Itu", situado na rua Barão de Itaim, 
número 67, na cidade de Itu (SP), uma 
sessão especial do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, progra- 
mada no rol dos eventos comemora- 
tivos do Centenário de fundação do 
sodalício. A sessão foi presidida pelo 
acadêmico presidente Hernâni Donato 
que convidou para tomar assento à 
mesa os consócios Roberto Machado 
Carvalho, primeiro secretário e Israel 
Dias Novaes, primeiro orador, o 
presidente da Câmara da Estância 
Turística de Itu, dr. Olavo Volpato e o 
secretário da Cultura e Esportes de Itu, 
Paulo Moraes Lima, representando o 

Sr. prefeito municipal dr. Lázaro José 
Piunti. No seleto auditório registramos 
as presenças das seguintes pessoas: 
consócios Délio Freire dos Santos e 
Genésio Pereira Filho, Sra. Nelly 
Donato, esposa do presidente Hernâni 
Donato, dr. Jair de Oliveira, represen- 
tando o Instituto de Estudos do Vale 
do Tietê - INEVAT, jornalista Ednam 
Mariano Leme da Costa, diretor do 
jornal local "A Federação" e represen- 
tante da imprensa ituana, professora 
Célia Maria Bombana, ex-secretária da 
Cultura de Itu, representando a 
Associação Ituana de Proteção Am- 
biental - AIPA, professora Daguiomar 
Lacerda Palma, representando a Escola 
Estadual "Dr. Cesário Motta", 
professor Luís Roberto de Francisco, 
do INEVAT, casal Maria Aparecida 
Bardua e Horst Bardua, do INEVAT, 
professora Anicleide Zequini Rossi, 
representando o Museu Paulista da 
Universidade de São Paulo, professor 
Jorge Luís Antonio, do Colégio 
Universitário de  Itu e professora 
Marina Amara1 Carvalho de Souza, 
diretora da Escola Estadual "Prof. 
Firmino Octávio do Espírito Santo 
Júnior", de Itu. Inicialmente, o sr 
presidente disse que aquela sessão era 
a primeira em toda a história centenária 
do Instituto que se realizava em outra 
cidade e a escolha de Itu se constituía 
uma homenagem à sua importância 
histórica, especialmente pela realização 
da Assembléia, mais conhecida como 
"Convenção de Itu", que organizou a 
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propaganda republicana e criou o 
Partido Republicano Paulista. Com a 
palavra, o primeiro orador Israel Dias 
Novaes pronunciou uma saudação a 
Itu, recordando os grandes lances de 
sua história e destacando o valor de 
seus filhos, citando entre outros, os 
irmãos Leme, a passagem pela antiga 
vila de Itu, do padre Feijó, os Paula 
Souza, com destaque para o Conse- 
lheiro Francisco de Paula Souza e 
Mello, notável estadista do Império e 
seu filho Antonio Francisco de Paula 
Souza, primeiro diretor da Escola 
Politécnica de São Paulo. Por último, 
lembrou aspectos da vida do Padre 
Bento Dias Pacheco, chamado o 
"Apóstolo da Caridade" pela sua 
dedicação, durante quarenta e dois 
anos, aos doentes da lepra e exortou o 
Instituto a solidarizar-se com a causa 
de beatificação e canonização de Padre 
Bento. Em seguida, o primeiro 
secretário Roberto Machado Carvalho 
fez a leitura da ata de "Convenção de 
Itu", reunião de cento e trinta e três 
representantes de Clubes Republi- 
canos de dezessete cidades, realizada 
naquela histórica Casa, aos dezoito de 
abril de mil oitocentos e setenta e três, 
nos grandes primórdios da propa- 
ganda republicana em São Paulo e a 
leitura da ata de fundação do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
destacando a presença do dr. Cesário 
Motta Júnior, natural de Porto Feliz, 
criador do segundo Grupo Escolar 
oficial do Estado na cidade Itu e que 

na sessão inaugural do Instituto tomou 
posse como seu primeiro presidente 
efetivo. Lembrou ainda o ituano 
Prudente de Moraes que dias antes de 
assumir a presidência da República foi 
aclamado presidente honorário do 
Instituto. Prosseguindo, o primeiro 
secretário apresentou algumas efemé- 
rides. A brasileira referente ao sacri- 
fício de Tiradentes, na passagem do 
dia 21 de abril, a paulista recordando 
as origens e crescimento do Museu 
paulista e a realização da "Convenção 
de Itu". A efeméride do Instituto 
registrou a sessão de 14 de abril de 
1982, quando o então presidente José 
Pedro Leite Cordeiro fez referência aos 
trabalhos de impressão do "Almanack 
Literário de São Paulo" de José Maria 
Lisboa, iniciativa do Instituto, através 
de recursos propiciados pelo convênio 
firmado com a Secretaria de Cultura 
do Estado. Em seguida, o presidente 
Hernâni Donato falou sobre as origens 
do Instituto, seus objetivos, suas 
reuniões, Revista e a notável participa- 
ção nos meios culturais de São Paulo 
e do Brasil. O consócio primeiro 
secretário Roberto Machado Carvalho 
fez um pronunciamento sobre a 
presença de Itu na história de São 
Paulo e do Brasil, destacando a atuação 
da Câmara Municipal, desde a 
instalação da vila em 1657, em todos 
os acontecimentos nacionais, como a 
independência política, as sugestões de 
emenda à Constituição de 1824, no 
primeiro Reinado até a abdicação de 
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D. Pedro I, na Regência e no segundo 
Reinado, destacando a importância 
como centro do liberalismo paulista, 
a "Convenção de Itu", a propaganda 
republicana e a abolição dos escravos. 
Por último, abordou aspectos da 
política local durante a chamada Repú- 
blica Velha. Prosseguindo, o Sr. 
presidente concedeu a palavra livre. O 
Sr. Olavo Volpato, presidente da Cârna- 
ra Municipal de Itu, saudou os visitan- 
tes e agradeceu em nome do município 
a honra da realização daquela sessão 
da tradicional instituição de São Paulo 
e que ficará marcada na história 
cultural de Itu. O Sr. presidente Hernâni 
Donato agradeceu a presença de todos, 
fez convite para uma visita a sede 
social do Instituto e declarou encerrada 
a reunião. Para constar, eu, Roberto 
Machado Carvalho, primeiro secretá- 
rio, lavrei a presente ata que, após lida, 
discutida e aprovada, será assinado 
pelo presidente, primeiro e segundo 
secretários, Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho, José da Veiga 
Oliveira. 

Ata da sessão do dia 20 de abril de 
1994 

Aos vinte dias do mês de abril de mil 
novecentos e noventa e quatro, 
realizou-se às dezessete horas, uma 
sessão administrativa do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
situado à rua Benjamin Constant, 1" 
andar, sob a presidência do acadêmico 

Hernâni Donato e com a presença dos 
seguintes consócios: Hernâni Donato, 
Roberto Machado Carvalho, Adérito 
Augusto de Moraes Calado, Ricardo 
Román Blanco, Rudolf Robert Hinner, 
J. Pereira, Jesus Machado Tambellini, 
Délio Freire dos Santos, José Bene- 
dicto Silveira Peixoto, Douglas 
Michalany e José da Veiga Oliveira. 
Dando início aos trabalhos, foi dada a 
palavra ao primeiro secretário, Rober- 
to Machado Carvalho que declinou as 
efemérides brasileiras, paulista e do 
Instituto. Foram também lidas atas de 
duas anteriores sessões, que foram 
aprovadas. No uso da palavra, o Sr. 
presidente declarou que a finalidade 
da sessão era circunscrita aos trabalhos 
da primeira votação para o ingresso 
de novos sócios. A primeira proposta, 
lida pelo primeiro secretário, contem- 
plou o nome e o currículo cultural da 
Sra. Maria Morgado de Abreu. 
Sucessivamente, com os pareceres da 
Comissão de Sindicância e aquiescên- 
cia do plenário, a primeira proponente 
foi aprovada em primeira votação para 
a categoria de sócia correspondente 
nacional, visto não residir atualmente 
na capital deste Estado, como determi- 
nam as disposições estatuárias. Se- 
guiu-se lhe Lygia Therezinha Fuma- 
galli Ambrogi, para sócia correspon- 
dente nacional. Foram examinadas e 
debatidas em plenário as letras "a" e 
"e7' do artigo quarto do Estatuto. 
Seguiram-se-lhes Cyro de Barros Re- 
zende Filho, para a categoria de sócio 
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correspondente nacional; Lauro No- 
gueira Furtado de Mendonça, para a 
categoria de sócio correspondente 
nacional; Isolde Helena Brans, para 
sócia correspondente nacional; para 
sócio titular: Samuel Pfromm Netto, 
para sócio titular: Aluysio Mendonça 
Sampaio para sócio titular; Guido 
Fonseca, para sócio titular. O escrutí- 
nio e a votação ocorreram em sessão 
secreta, conforme a praxe. Conclusos 
os trabalhos, o Sr. presidente, no uso 
da palavra, agradeceu a colaboração 
prestada pelos presentes, declarando 
encerrada a sessão, e convocando os 
sócios para a próxima. Eu, José da 
Veiga Oliveira, segundo secretário, 
lavrei 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 04 de maio 
de 1994 

Às dezessete horas do dia quatro de 
maio de mil novecentos e noventa e 
quatro, no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
à rua Benjamin Constant, 158, 1" 
andar, realizou-se a sessão cultural do 
mês, sob a presidência do acadêmico 
Hernâni Donato, com a presença dos 
seguintes consócios e convidados: 
Hernâni Donato, José da Veiga 
Oliveira, Roberto Machado Carvalho, 
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Moacyr Lobo da Costa, Ricardo 
Román Blanco, Jesus Machado 
Tambellini, Célio Debes, Josk Bene- 
dicto Silveira Peixoto, J. Pereira, Israel 
Dias Novaes, Genésio Pereira Filho, 
Antonio Joaquim Alves Motta Sobri- 
nho, Antonio Roberto de Paqa Leite, 
Délio Freire dos Santos, Duílio Cris- 
pim Farina, Pe. Murilo Moutinho, Pe. 
Hélio Abranches Viotti, Rudolf Robert 
Hinner , João Rabello de Aguiar 
Vallim, Adérito Augusto de Moraes 
Calado, Douglas Michalany, Geraldo 
Magella de Freitas, Afrânio Gomar, 
Roberto Fontes Gomes, Olívia 
Imbassahy, Joana de Toledo Machado, 
Nelson Perotta, Paulo de Andrade Cor- 
rêa, Geraldo Pinto Rodrigues, Crodo- 
waldo Pavan, Mitsuko Kawai, Cláudio 
de Cáppua, Christiane Costa e Silva 
Prado, Nelly Donato e Carlos Corrêa 
de Oliveira. Abrindo os trabalhos, o 
primeiro secretário Roberto Machado 
Carvalho, procedeu à leitura das 
efemérides brasileira, paulista e do Ins- 
tituto Histórico, no lapso de tempo 
abrangido pelas datas de 04 a 17 do 
mês respectivo. A seguir, foi dada a 
palavra ao segundo secretário José da 
Veiga Oliveira, para a leitura da ata 
anterior, que foi aprovada à unanimi- 
dade. Com a palavra, o Sr. presidente 
ressaltou a importância de que revestia 
a presente sessão cultural, dando a 
palavra ao prof. Crodowaldo Pavan, 
personalidade de alta qualificação 
científica e cultural do Brasil, integran- 
te de categorizadas entidades de alta 
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cultura de âmbito internacional. Ver- 
sou o seguinte tema, que inscreveu na 
forma interrogativa: "Gente demasiada 
ou planeta de menos?" Preliminar- 
mente o conferencista convidado 
expressou a honra e o júbilo de que se 
achava possuído por discorrer perante 
o Instituto Histórico sobre um tema da 
mais candente atualidade. Considera 
que esse tema afeta indistintamente a 
todos os seres humanos. Bosquejou a 
evolução humana a partir da pré- 
história científica, e nunca lastreadas 
em lendas inverossímeis e inaceitáveis. 
O gorila e o chimpanzé são os antepas- 
sados remotos do homem. Sua exis- 
tência remonta à noite insondável dos 
tempos, de bilhões e milhões de anos, 
até a pouco e pouco aflorar o "homo 
sapiens", o homem de Neanderthal, 
manifestando as qualidades funda- 
mentais da espécie humana, como seja 
adaptação ao meio ambiente, e a 
herança cultural. Referiu-se a agressão 
do homem ao meio ambiente, os 
incontáveis períodos da exploração 
indiscriminada, a aplicação dos conhe- 
cimentos pré-científicos e pré-tecnoló- 
gicos. Dissertou sobre os perigos da 
indiscriminada exploração da natureza, 
bem como as dificuldades no sentido 
de preservá-la na superfície da terra. 
Postulou o conferencista que a partir 
da década de quarenta agravou-se o 
gesto predatório, com o conseqüente 
desgaste dos recursos naturais em 
todos os quadrantes do globo terrestre. 
Declarou que os cientistas preocupam- 
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se seriamente com a gravidade dos 
problemas e o claudicante futuro da 
espécie humana, devastada por 
tamanhas agressões. A denominada 
"mídia" institucionalizada, prepotente, 
implacável, coadjuvada pelo empiris- 
mo e a criminosa tolerância dos gover- 
nos, não pensa em outra coisa senão 
no alcançar paulatinamente a sobera- 
nia econômica total. Sucedem-se as 
advertências, as preocupações de cien- 
tistas, reunidos em congressos 
internacio-nais, como o que se 
cumpriu no Rio de Janeiro, em 1992. 
O aumento de material poluente na 
atmosfera, rios, oceanos, cidades, flo- 
restas, é motivo de sérias preocupa- 
ções, pelos tremendos e irreversíveis 
prejuízos. Aludiu a interpretações 
casuístas, simplória, ingênuas e falsas 
sobre o problema demográfico, ou 
seja, o explosivo, incontrolável 
aumento das populações. O cientista 
preocupa-se com a alarmante baixa de 
qualidade da existência sobre a terra. 
O gigantismo das grandes cidades 
propicia sombrias perspectivas. O 
Brasil não escapa desses e outros 
gigantescos problemas, especialmente 
o da automação, do desemprego, do 
sub-emprego. Urge responsabilizar as 
elites culturais, econômicas, na 
responsabilidade coletiva. Urge 
conciliar, minimizar as desigualdades 
sociais, enfrentando a danosa expan- 
são demográfica, socorrendo-se do 
planejamento familiar, de  suma 
importância nos dias atuais. Foi uma 
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dissertação técnica abrangente, clara, 
de inconteste brilho, aplaudida 
entusiasticamente pela ampla audiên- 
cia. Sessão conclusa, passou-se ao 
curso de História da Imprensa em São 
Paulo, quando o acadêmico Israel Dias 
Novaes, historiou o papel e a impor- 
tância dos grandes jornais de São 
Paulo. José da Veiga Oliveira, segundo 
secretário, lavrou a presente ata, a qual, 
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 maio 
de 1994 

Às dezessete horas do dia dezoito de 
maio de mil novecentos e noventa e 
quatro, no salão da Secretaria do 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, á rua Benjamin Constant, 158, 
7" andar, sob a presidência do 
acadêmico Hernâni Donato, realizou- 
se uma sessão administrativa, com a 
presença dos seguintes consócios: 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, José da Veiga Oliveira, 
Maria Lúcia de Souza Range1 Ricci, 
Célio Debes, Antonio Roberto de 
Paula Leite, Odilon Nogueira de 
Matos, Celso Maria de Mel10 Pupo, 
Ricardo Román Blanco, Rudolf Robert 
Hinner, Adérito Augusto de Moraes 
Calado, José Benedicto Silveira 
Peixoto, Antonio Joaquim Alves Motta 

Sobrinho, Douglas Michalany e Walter 
Pinheiro Guerra. Inicialmente o Sr. 
presidente concedeu a palavra ao 
consócio Alves Motta Sobrinho, que 
discorreu largamente sobre a visita- 
excursão de componentes do Instituto 
à cidade de Lorena, particularmente à 
Fazenda "Restauração", de proprie- 
dade do supra-referido consócio, bem 
como outras importantes localidades 
do vale do Paraíba. O convidado, 
engenheiro Afrânio Gomar aludiu ao 
centenário de morte do grande 
químico francês Antoine Laurent de 
Lavoisier, nascido e morto em Paris, 
1743-1794, onde sofreu o suplício da 
guilhotina, na "Place de la 
Revolution". Lavoisier foi o verda- 
deiro criador da química científica. 
Entre outros importantes trabalhos, 
estudos, pesquisas, deve-se-lhe a for- 
mulação rigorosa da Lei da Consewa- 
ção da Energia, na área da química 
geral. No uso da palavra, explicou o 
consócio Antonio Roberto de Paula 
Leite o ato de sua designação para 
integrar o CONDEPHAAT, com base 
no parágrafo primeiro do artigo 162, 
do Decreto número 22.986, de 1984, a 
fim de exercer a função de Conselheiro 
do mesmo colegiado de defesa do 
patrimônio cultural, paisagístico, 
arquitetônico, turístico, científico do 
Estado de São Paulo. O Sr. presidente 
informou à Casa a circulação, a 5 de 
novembro próximo do bilhete de 
quarenta e cinco mil reais, a título de 
homenagem ao do Instituto Histórico 
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e Geográfico de São Paulo, pela 
efeméride do centenário de sua 
fundação. Procedeu-se em seguida à 
inauguração oficial da "Louçateca 
Lycurgo de Castro Santos Filho", e do 
arquivo de documentos "Duílio 
Crispim Farina", que proferiu 
eloqüente discurso. A sessão adminis- 
trativa prosseguiu no salão nobre do 
primeiro andar, onde o primeiro 
secretário Roberto Machado Carvalho 
procedeu a leitura das efemérides 
brasileira, paulista e do Instituto, no 
lapso de tempo compreendido entre 18 
e 31 de maio. O segundo secretário, 
José da Veiga Oliveira teve aprovada 
a redação e a leitura de ata de sessão 
anterior. A seguir, esta tornou-se 
secreta, dela participando tão-somente 
os sócios, porquanto, nos estritos 
termos do Estatuto, impunha-se a 
leitura dos pareceres da Comissão de 
Sindicância e Admissão de Sócios, e 
da segunda votação para o ingresso de 
novos sócios do sodalício. foram 
aprovados sucessivamente: Guido 
Fonseca, Cyro de Barros Rezende 
Filho, Samuel Pfiomm Netto, Aluysio 
Mendonça Sampaio, Lygia Therezinha 
Fumagalli Ambrogi, Isolde Helena 
Brans, Lauro Nogueira Furtado de 
Mendonça, Paulo Napoleão, Nelson 
Basile Nogueira da Silva. Informou o 
sr. presidente que o Instituto, em data 
oportuna, fará comunicações em 
caráter logicamente oficial aos eleitos, 
marcando data de posse e prestação 
de compromisso e honra. Fica regis- 

trado em ata, nos termos do Estatuto e 
Regimento Interno, que a falta de 
comparecimento às sessões e reuniões 
do Instituto sem motivo justificado, 
não comparecimento a quatro sessões 
anuais, determinará o desligamento 
formal do sócio, sendo que tal obriga- 
toriedade constará da notificação em 
epígrafe. A seguir foi encerrada a ses- 
são secreta, tendo o segundo secretário 
José da Veiga Oliveira, lavrado a 
presente ata, a ser lida, discutida e 
aprovada, e em seguida assinada pelo 
presidente, primeiro e segundo secre- 
tários. Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho, José da Veiga 
Oliveira. 

Ata da sessão do dia 01 de junho 
de 1994 

Às dezessete horas do dia primeiro de 
junho de mil novecentos e noventa e 
quatro, realizou o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, no salão 
nobre, à rua Benjamin Constant, 158, 
1" andar, nesta capital, uma sessão 
cultural, sob presidência do acadêmico 
Hernâni Donato, presidente do 
sodalicio, com a presença dos seguin- 
tes consócios e convidados: Hernâni 
Donato, Celso Maria de Mel10 Pupo, 
Roberto Machado Carvalho, José da 
Veiga Oliveira, Ricardo Román 
Blanco, Luiz Wanderley Torres, Délio 
Freire dos Santos, Renato Báez, 
Tsunezo Sato, Manoel Rodrigues 
Ferreira, Antonio Roberto de Paula 



Leite, Maria Helena de Mello Pupo, 
Maria de Lourdes, Wanderley Torres, 
Olívia Imbassahy, Sivar Hoeppner 
Ferreira, Gertraude Schults Steigleder, 
Nelly Donato, Mitsuko Kawai, Rui 
Calisto, Cláudio de Cáppua, José 
Verdasca dos Santos, Marcelo Meira 
Amaral Bogaciovas, Myriam de Mattos 
Delgado e Arthur Nogueira Campos. 
A convite do Sr. presidente tomaram à 
mesa os doutores Sivar Hoeppner 
Ferreira e Manoel Rodrigues Ferreira, 
respectivamente filho e irmão do 
finado sócio emérito Prof. dr. Tito 
Lívio Ferreira. Preliminarmente o 
primeiro secretário Roberto Machado 
Carvalho, de acordo com a praxe, 
declinou os principais tópicos das 
efemérides brasileira, paulista e do 
Instituto, concernente ao lapso de 
tempo entre os dias 1" e 4" de junho. 
Informou concomitantemente que o 
prof. Tito Lívio Ferreira, Grande 
Benemérito do Instituto, assumiu sua 
cadeira no sodalício a 05 de agosto de 
1940, tendo como patrono o "Pai da 
Historiografia Brasileira", Francisco 
Adolfo de Varnhagen, Barão e Viscon- 
de Porto de Seguro. O primeiro secre- 
tário declinou as coordenadas biográ- 
ficas do homenageado, seu amplo 
currículo, sua extensa e importante 
bibliografia, os trabalhos culturais que 
efetuou na imprensa paulistana, as 
profusas titulações como membro da 
Academia Paulista de Letras, do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasilei- 
ro, as Academias Históricas de Lisboa 

e Coimbra, o rol prodigioso de conde- 
corações e veneras com as quais foi 
agraciado, as conferências e cursos de 
extensão cultural que pronunciou, a 
convite das mais representativas 
instituições do país e do exterior. Em 
seguida, assumiu a palavra, o Sr. 
presidente a fim de celebrar a doação 
do arquivo do consócio Celso Maria 
de Mello Pupo ao Instituto. Mello 
h p o ,  de inteligência exímia, pode e 
deve ser proclamado sócio modelo, 
sendo de absoluta justiça e óbvia 
oportunidade e outorga da medalha do 
centenário do Instituto Histórico. 
Coube à gentil filha Maria Helena o 
gesto solene de apor a venera ao peito 
do homenageado, enquanto toda a 
Casa, de pé, aplaudia demoradamente 
a personalidade do dr. Mello Pupo. A 
seguir, o sr. presidente concedeu a 
palavra ao primeiro secretário Roberto 
Machado Carvalho, que assomou à 
tribuna, a fim proferir o elogio históri- 
co ao prof. Tito Lívio Ferreira, o que 
soube realizar com notável precisão 
explicativa, ampliando tudo quanto já 
dissera previamente, no tocante às 
efemérides brasileiras. Referiu-se à 
divisa do pai do homenageado: "nada 
é tão grande quanto o exemplo7'. 
Nascera na pequena cidade de Bica de 
Pedra, atual Tatuí. Referiu-se ao 
ambiente familiar, modesto, porém 
sobremodo digno; aos primeiros estu- 
dos, ao abeberamento da cultura hu- 
manística, que foi a tônica e o apanágio 
de sua vida operosa, brilhante, concen- 
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trada no trabalho da história, que 
perlustrou através do olho crítico dos 
documentos, partindo do volume I dos 
"Anais do Museu Paulista", que lhe 
enviara o eminente historiador Prof. 
dr. Affonso d'Escragnolle Taunay, 
diretor daquela instituição e fundador 
da coleção, que publicou por diversos 
anos, com admirável regularidade, 
sendo que foi ele sucedido por outro 
grande historiador, Sérgio Buarque de 
Hollanda, a quem tocou dar estampa 
aos volumes XVIII e XIX dos "Anais". 
O caráter franco, combativo, corajoso 
do prof. a t o  Lívio ergueu questões e 
ângulos polêmicos, que deflagraram 
fort'ssimas reações de animosidades. 
Para ele a história compendia a ciência 
da documento insubstituível e funda- 
mental da disciplina, porquanto sus- 
tentava ele que sem documentos não 
há história na dimensão científica e téc- 
nica da disciplina, citando a propósito 
a obra fundamental do historiador 
francês Fustel de Coulanges "La Cité 
Antique", que todos os intelectuais 
brasileiros do século XIX e três primei- 
ras décadas da presente centúria 
estudaram e conheciam plenamente. 
Aludiu ainda aos estudos concernentes 
ao IV Centenário da Fundação da 
Cidade de São Paulo e a prepóstera 
polêmica, no fundo de caráter ideoló- 
gico e político, que se ergueu, a propó- 
sito de quem seria o fundador do 
burgo de Piratininga; Padre Manoel da 
Nóbrega ou José de Anchieta, tendo o 
prof. Tito Lívio Ferreira, em célebres 
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trabalhos, procurado fixar o papel 
histórico dos dois egrégios jesuítas: 
Nóbrega, o fundador, Anchieta, o 
edificador. Outra candente polêmica 
vincula-se à tese defendida por Tito 
Lívio: O Brasil não foi jamais colônia 
de Portugal, visto como o substantivo 
"colônia", jamais constou de nenhum 
documento oficial do reino. A prin- 
cípio era "província de Santa Cruz", 
em seguida, "Estado do Brasil". 
Anteriormente a Tito Lívio Feneira, a 
tese foi propugnada pelo prof. Arlindo 
Veiga dos Santos, em conferência 
prolatada no recinto do Instituto 
Histórico, na linha de pensamento de 
Capistrano de Abreu, Rodolfo Garcia, 
Oliveira Viana. Como não poderia 
deixar de ser, ergueu-se um debate 
apaixonado, candente, para não dizer 
agressivo. Por outras palavras: 
Portugal "povoou"; não "colonizou7' o 
Brasil. O prof. Tito Lívio conservou 
sempre absoluta lucidez de espírito, 
memória, cultura profunda. Ademais 
ostentou um instigante "sense of 
humour", que fazia as delícias de seus 
ouvintes. Faleceu nonagenário, cerca- 
do de admiração e respeito. Como não 
poderia deixar de ser, o sr. presidente 
celebrou, em comovidas palavras, o 
brilho com que se houve o orador "ad 
hoc", primeiro secretário do Instituto, 
aproveitando a ensancha para anunciar 
os porvindouros trabalhos que serão 
cumpridos na linha de programação 
de eventos culturais das próximas 
semanas: o congresso de pesquisado- 
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res de história do Brasil, reunindo 
historiadores de todo o país e a revisão 
histórica do Levante de 1924. 
Agradecendo a presença de todos, o 
Sr. presidente deu por encerrados os 
trabalhos. José da Veiga Oliveira, 
segundo secretário, lavrou a presente 
ata a qual, após lida, discutida e 
aprovada, será assinada pelo presi- 
dente, primeiro e segundo secretários. 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, José da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 15 de junho 
de 1994 

Às dezessete horas do dia quinze de 
junho de mil novecentos e noventa e 
quatro, realizou-se no salão nobre do 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, 
1" andar, uma sessão administrativa, 
presidida pelo acadêmico Hernâni 
Donato, verificando-se a presença dos 
seguintes consócios e convidados: 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, Israel Dias Novaes, Gualter 
Godinho, Ricardo Román Blanco, 
Antonio Joaquim Alves Motta 
Sobrinho, Lauro Nogueira Furtado de 
Mendonça, Paul Donovam Kigar, 
Célio Debes, Myriam Ellis, Ana Maria 
de Almeida Camargo, Duílio Crispim 
Farina, Isolde Helena Brans, Celso 
Maria de Mel10 Pupo, Pe. Hélio 
Abranches Viotti, José Benedicto 
Silveira Peixoto, Lygia Therezinha 
Fumagalli Ambrogi, Maria Morgado 

de Abreu, J. Pereira, Guido Fonseca, 
Aluysio Mendonça Sarnpaio, Samuel 
Ffromm Netto, José da Veiga Oliveira, 
Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Afrânio Gomar, Reneé Brans Silva, 
Gertraude Schults Steigleder, Mitsuko 
Kawai, Felix Morgado, Lúcia Maria 
Gomes de Abreu, Rui Calisto, Roberto 
Fontes Gomes, Olívia Imbassahy e 
Cláudio de Cáppua. Dispensada a 
leitura da ata, o primeiro secretário 
Roberto Machado Carvalho, declinou 
as efemérides brasileiras, paulista e do 
Instituto Histórico. A sessão foi 
dedicada à solenidade de posse e 
subseqüente compromisso formal dos 
novos integrantes do sodalício, nas 
categorias de sócios titulares e sócios 
correspondentes nacionais. No uso da 
palavra o Sr. presidente declinou, na 
forma habitual de  sua clareza 
expositiva, o mecanismo conducente 
à admissão de novos elementos, que 
passam a integrar o Instituto. Processa- 
se uma prévia e rigorosa seleção, que 
leva em conta a projeção intelectual 
do candidato, bem como os trabalhos 
bibliográficos na especialidade da 
história, da geografia, bem como o cul- 
tivo, o estudo concentrado de disci- 
plinas afins. Prolatados os pareceres 
da Comissão de Sindicância e Admis- 
são, o nome do candidato atravessa 
duas votações dos sócios, em regime 
de completo sigilo. Outorgada a 
palavra ao primeiro orador, Israel Dias 
Novaes saudou a proclamação dos 
novos sócios, sublinhando que o 
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Instituto, de sete anos a esta parte, não 
assumia providência semelhante, 
sendo que, com isso, empobrecia e 
minguava tristemente o quadro social, 
com uma diminuta presença às sessões 
plenárias. Os sócios a serem empos- 
sados ostentam notáveis predicados 
intelectuais, morais, científicos. Foram 
diplomados e recebendo a titulação 
correspondente: Samuel Pfromm 
Netto, Guido Fonseca, Aluysio 
Mendonça Sampaio, Isolde Helena 
Brans, Lauro Nogueira Furtado de 
Mendonça, Maria Morgado de Abreu 
e Lygia Fumagalli Ambrogi. Em breves 
discursos os candidatos realizaram o 
elogio de seus patronos respectivos. 
A segunda parte da sessão foi dedicada 
à homenagem especial do Instituto a 
todos quantos lhe prestaram serviços 
que permitiram que se chegasse ao 
primeiro centenário de sua fundação, 
em nível de  brilhante progresso. 
Novamente falou o primeiro orador 
Israel Dias Novaes, a fim de celebrar 
os nomes de Antonio Barreto do 
Amaral, Adriano Campanhole, Carlos 
Penteado de Rezende, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, Odilon da 
Costa Manso, Ana Maria de Almeida 
Camargo, Maria Amélia Arruda 
Botelho de Souza Aranha, Maria 
Helena Brancante, Myriam Ellis, 
Lycurgo de Castro Santos Filho Pe. 
Hélio Abranches Viotti. Aplausos 
prolongados coroaram a cerimônia. O 
sr. presidente sublinhou os trabalhos, 
9s sessões, simpósios, conferências, 

palestras que serão efetuados no mês 
de julho de corrente ano, acentuando 
que o Instituto, mais do que nunca, 
almeja dinamizar e progredir em suas 
atividades culturais. Em seguida, 
encerrou-se as sessão. Eu, José da 
Veiga Oliveira, segundo secretário, 
lavrei 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 06 de julho 
de 1994 

Às dezessete horas do dia seis dejulho 
de mil novecentos e noventa e quatro, 
no salão nobre do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, a rua 
Benjamin Constant, 158, 1" andar, sob 
a presidência do acadêmico Hernâni 
Donato, realizou o sodalício uma 
sessão cultural de caráter solene, 
comemorativa do aniversário da 
Revolução Constitucionalista de 1932. 
Após a dispensa da leitura da ata, 
verificou-se a presença do Corpo 
Coral da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, que executou, sob acompa- 
nhamento de piano, o Hino Nacional 
Brasileiro, celebrado respeitosamente 
de pé por toda a assistência, seguida 
pelo Hino do Expedicionário, música 
do maestro Spártaco Rossi, texto 
poético do acadêmico Guilherme de 
Almeida. Tomaram assento à Mesa que 
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dirigiu os trabalhos os seguintes 
representantes, juntamente com as 
entidades seguintes: Prof. Sólon 
Borges dos Reis, Vice-Prefeito e 
Secretário da Educação do Município 
de  São Paulo; Geraldo Pires de  
Oliveira, primeiro secretário da 
Sociedade Veteranos de 32 - MMDC; 
Pe. Hélio Abranches Viotti, represen- 
tando a Academia Paulista de Letras; 
Carlos Corrêa de Oliveira, presidente 
da Academia Cristã de Letras e da 
Associação Paulista de  Imprensa; 
Israel Dias Novaes, presidente do Ins- 
tituto Genealógico Brasileiro e da 
Academia Paulista de Jornalismo; 
Samuel Pfromm Netto, representando 
a Academia Paulista de  Educação, 
Manoel Rodrigues Ferreira, presidente 
da Academia Paulistana da História e 
da Ordem Nacional dos Bandeirantes. 
Estiveram presentes à sessão os 
seguintes consócios e convidados: 
Hernâni Donato, José da Veiga 
Oliveira, José Benedicto Silveira 
Peixoto, Paul Donovam Kigar, Luiz 
Wanderley Torres, Celso Maria de 
Mello Pupo, Adérito Augusto de 
Moraes Calado, Gualter Godinho, 
Roberto Machado Carvalho, Rudolf 
Robert Hinner, Antonio Joaquim 
Alves Motta Sobrinho, Pe. Hélio 
Abranches Viotti, Samuel Pfromm 
Netto, Maria da Conceição, Martins 
Ribeiro, Isolde Helena Brans, J. 
Pereira, Genésio Pereira Filho, Guido 
Fonseca, Célio Debes, Walter Pinheiro 
Guerra, Paulo Napoleão Nelson Basile 

Nogueira da Silva, Douglas Michalany, 
Geraldo Magella de Freitas, Roberto 
Fontes Gomes, Severino dos Santos, 
Nicolau Tuma, Neide Bibiano, Eneida 
de Souza Lopes, Maria Helena de 
Mello Pupo, Laura de Souza Chauí, 
Amélia Saldiva, Heloísa Marcondes de 
Faria, Afrânio Gomar, Olívia 
Imbassahy, Nelly Donato, Mitsuko 
Kawai, Gertraude Schults Steigleder, 
Joana de Toledo Machado, Maria 
Lúcia de Souza Range1 Ricci, Heitor 
Dias Negrão, Cláudio de Cáppua, Rui 
Calisto, Magdalena Olivastro, Mário 
Luiz Pereira da Silva e NelsonPerotta. 
A sessão contemplou igualmente os 
festejos relacionados a presença na 
Itália da F.E.B, Força Expedicionária 
Brasileira, que executou brava luta na 
defesa dos ideais democráticos, os 
quais, "a posteriori", determinaram a 
queda da ditadura nazi-fascista de  
Getúlio Vargas. O Sr. presidente 
outorgou a palavra ao acadêmico Israel 
Dias Novaes, orador oficial do Ins- 
tituto. Na tribuna, como é de seu 
costume, à base de uma prodigiosa e 
infalível memória, traçou ele o 
histórico da Revolução Constitucio- 
nalista de 1932, quando o Estado de 
São Paulo ergueu-se em armas contra 
o truculento arbítrio do Governo 
Central. No gesto os paulistas lavraram 
para todo o sempre uma página 
imorredouramente heróica de um 
esforço bélico, que ficou escrito na 
História com letras de ouro. O orador 
não deixou de lembrar e profligar 
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veementemente que as novas gerações 
perderam o sentido da dimensão e 
finalidade do movimento revolucio- 
nário. A oração do orador magnífico 
deve-se assinalar o estudo das causas 
políticas, sociais, bélicas, que detenni- 
naram a eclosão do movimento, ao 
ensejo do sexagésimo-segundo 
aniversário de 9 de julho de 1932. Uma 
formidável salva de palmas coroou o 
discurso do acadêmico Israel Dias 
Novaes, que foi logo efusivamente 
cumprimentado pela assistência. O Sr. 
presidente exprimiu o entusiasmo e a 
repercussão do discurso, ao mesmo 
formulou agradecimentos às várias 
entidades que se fizeram representar 
na oportunidade. A seguir o acadêmico 
Hernâni Donato discorreu, de maneira 
erudita e abrangente, sobre o papel 
histórico da mulher nos eventos da 
Coluna Prestes, bem como os dramá- 
ticos episódios, então ocorridos. Muito 
aplaudido ao término de sua exposi- 
ção, o Sr. presidente deu notícia 
circunstanciada dos próximos eventos 
de caráter cultural, auspiciados pelo 
Instituto, com entrada franca a todos 
interessados, com enfoque na Revolu- 
ção de 1924. A seguir, encerrou a 
sessão, da qual José da Veiga Oliveira, 
segundo secretário, lavrou a presente 
ata que, após lida, discutida e apro- 
vada, será assinada pelo presidente, 
primeiro e segundo secretários. 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, José da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 20 de julho 
de 1994 

Às dezessete horas do dia vinte de 
julho de mil novecentos e noventa e 
quatro, no salão do sétimo andar do 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, 
realizou-se uma sessão administrativa, 
sob a presidência do acadêmico Her- 
nâni Donato, presidente do sodalicio. 
Estiveram presentes os seguintes 
consócios: Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho, José da Veiga 
Oliveira, Ricardo Román Blanco, 
Adérito Augusto de Moraes Calado, 
Rudolf Robert Hinner, Célio Debes, 
Dullio Crispim Farina, Lauro Nogueira 
Furtado de Mendonça, Paul Donovan 
Kigar, Antonio Joaquim Alves Motta 
Sobrinho, Paulo Napoleão, Nelson 
Basile Nogueira da Silva, Guido 
Fonseca, Manoel Rodrigues Ferreira, 
Luís Fernando Whitaker, Tavares da 
Cunha, Paulo de Andrade Corrêa, 
Mitsuko Kawai, Genésio Pereira Filho, 
Douglas Michalany e Antonio Roberto 
de Paula Leite. Pelo segundo secretá- 
rio, José da Veiga Oliveira, foi lida e 
aprovada uma ata de sessão anterior. 
O primeiro secretário, Roberto Macha- 
do Carvalho, procedeu á leitura das 
efemérides brasileiras, paulista e do 
Instituto, detendo-se esta Última sobre 
a vida funcional, administrativa e 
cultural dos primeiros tempos do soda- 
lício. No uso da palavra, o Sr. presiden- 
te deu noticia acerca do triste episódio 
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da extinção da Sociedade Geográfica 
Brasileira, porquanto, a 18 do fluente, 
a entidade realizou o encerramento de 
suas atividades, em derradeira sessão 
prévia. Foram cinqüenta anos de vida. 
O término consumou-se por carência 
de sócios, falecidos em sua esmaga- 
dora maioria; o desinteresse do quadro 
social e as despesas inerentes à 
manutenção da sede, à rua 24 de maio, 
104, 13" andar. Foram aplicados os 
dispositivos estatutários, no tocante à 
hipótese sob epígrafe, sendo o patri- 
mônio revertido integralmente à posse 
e domínio do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, ou seja, a totali- 
dade de bens móveis e imóveis que 
guarnecem a sede. Por seu lado, a 
diretoria do Instituto Histórico, mani- 
festou-se formalmente disposta a 
receber dito patrimônio. A operação 
administrativa, nos termos do Estatuto 
da Sociedade Geográfica Brasileira, 
terá de ser ratificada expressamente, 
através de assembléias extraordinárias. 
A decisão final contempla metade do 
13" andar, onde atualmente se localiza 
a sede, com os bens móveis ali exis- 
tentes, em especial a biblioteca, que 
abriga duas centenas de obras sobre 
Geografia. A ata que define todas essas 
providências está sendo elaborada, 
com vistas à formalização do evento. 
O Sr. presidente informou que todas 
as despesas concernente ao mês de 
julho do corrente ano passam à 
responsabilidade do Instituto Histó- 
rico, no montante de R$744,00 (sete- 

centos e quarenta e quatro reais), des- 
pesas essas pagas na data de hoje. O 
Sr. presidente declarou que o Instituto 
Histórico se entristece, perante a 
irreversível dissolução definida da 
Sociedade Geográfica Brasileira. 
Informou, outrossim, o Sr. presidente 
que o acervo bibliográfico da entidade 
acaba de enriquecer-se perante a 
doação de 636 volumes, outrora 
pertencentes à biblioteca do saudoso 
consócio Wilsom Maia Fina, mediante 
doação de sua viúva supérstite Sra. Adi 
Bernini Fina que recebeu agradeci- 
mentos do Sr. presidente. Prosseguin- 
do em suas considerações, o Sr. 
presidente referiu-se à "Caravana 
Cívico-Histórica Alves Motta Sobri- 
nho", que visitará entre outros locais, 
sua fazenda "Restauração". O roteiro 
da viagem foi recapitulado à rninúcia. 
Referiu-se igualmente às peças 
históricas de valor inestimável eúnico, 
do patrimônio do Instituto Histórico, 
que estão atualmente expostas ao 
público paulistano, nas dependências 
do Esporte Club Pimheiros. Referiu- 
se ao conspícuo boletim & noticias, 
redigidas e preparadas pelo segundo 
vice-presidente J. Pereira. O primeiro 
secretário, Roberto Machado Carvalho 
informou, na seqüência dos trabalhos, 
o lançamento de dois livros, prepara- 
dos por sócios do Instituto, o de Luiz 
Wanderley Torres sobre Lampião; de 
Paulo Napoleão Nelson Basile Noguei- 
ra da Silva, sob o titulo: "Monarquia - 
Verdade e Mentira". O Sr. presidente 
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informou, sobremodo satisfeito, 
acerca dos trabalhos que irão recuperar 
o conjunto de prédios e instalações 
técnicas da Fazenda Ipanema, que 
sediou a primeira usina metalúrgica do 
Brasil, circunstância sobremodo 
auspiciosa para a memória brasileira 
e paulista, a demandar registro em ata 
dos trabalhos. Concedida a palavra ao 
consócio Manoel Rodrigues Ferreira, 
congratulou-se com o Instituto Histó- 
rico, pela incorporação ao seu patri- 
mônio do acervo da Sociedade Geo- 
gráfica Brasileira, da qual foi ele, 
Manoel Rodrigues Ferreira fundador, 
autor do primeiro Estatuto, agenciando 
os primeiros sócios. Para presidente 
decidiu ele convidar o famoso serta- 
nista Agenor Couto de Magalhães. 
Mais tarde decidiu afastar-se da Socie- 
dade, que acolheu como sócios 
pessoas de pífia qualidade intelectual, 
cultuml, operacional, que passaram a 
agir em proveito próprio, tornando 
dita sociedade um valhacouto de 
oportunistas de péssima qualidade, 
mera súcia de aventureiros. Declarou 
o preopinante ter feito quanto pôde 
para suster a dignidade e a decência. 
Vendo frustados seus esforços, exo- 
nerou-se em caráter definitivo, 
registrada uma declaração de repúdio 
formal. Referiu-se igualmente à 
conferência do orador oficial Israel 
Dias Novaes, sobre as Revoluções de 
1922, 1924 e 1932. Discorreu igual- 
mente sobre a primeira bandeira 
brasileira no século XVI, bem como a 
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chapada incompreensão de elementos 
da Secretaria de Cultura da Municipali- 
dade de São Paulo, mas que não 
permanecerá em branco, porquanto o 
preopinante acusará Estado e Prefei- 
tura de "inimigos e traidores do povo 
paulista". O consócio Reginaldo Mo- 
reira de Miranda lembrou o falecimen- 
to, há um século, em 13 de julho de 
1894 nesta cidade, do ilustre paulista 
José Gomes Jardim, General de 
Brigada e um dos melhores engenhei- 
ros civis e militares brasileiros do seu 
tempo. Em sua homenagem foi dado 
o nome General Jardim a uma impor- 
tante rua de São Paulo e o Governo 
do Estado custeou seu busto de 
mármore que permanece no Cemitério 
do Araçá. O mesmo sócio lembrou os 
cento e setenta anos da imigração 
alemã no Brasil, sugerindo ao ilustre 
consócio Rudolf Robert Hinner, 
presente à sessão, fizesse um oportuno 
pronunciamento a respeito. O primeiro 
secretário comunicou que a Revista 
acha-se em provas, devendo ser 
brevemente paginada, editada e 
distribuída. O Instituto Histórico 
recebeu convite do Arquivo Geral da 
cidade do Rio de Janeiro, para 
participar de comemoraçóes especiais. 
Alcançou-nos igualmente convite do 
Instituto Histórico e Geográfico de 
Santa Catarina para uma sessão solene, 
comemorativa do centenário de 
nascimento de Dom Jayme de Barros 
Câmara, Cardeal-arcebispo do Rio de 
Janeiro, efeméride que se comemorou 
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a 29 de junho. Foi recebido e ampla- 
mente elogiado o volume da "Noticia 
Bibliográfica e Histórica", inteiramente 
dedicado à reminiscência do Visconde 
de Taunay, editado pelo egrégio consó- 
cio Odilon Nogueira de Matos. O 
consócio Duílio Crispim Farina 
discor-reu elogiosamente sobre as 
atividades do colega Manoel 
Rodrigues Ferreira e sobre Agenor 
Couto de Magalhães, que foi seu 
cliente e amigo. Efetuou também 
doação para o arquivo do Instituto 
Histórico de uma pasta de artigos 
culturais. O consócio Luiz Wanderley 
Torres declamou de impro-viso 
poemas de sua lavra, concernente à 
Revolução de 1932. O consócio J. 
Pereira assinalou três efemérides 
importantes: conquista da lua; os vinte 
e cinco anos do falecimento do grande 
poeta paulista Guilherme de Almeida; 
e a localização da Vila de Piratininga. 
Conclusos os trabalhos da sessão em 
epígrafe, os presentes dirigiram-se ao 
salão nobre, onde assistiram às 
conferências já programadas, concer- 
nentes à Revolução de 1924, falando 
o consócio Luís Fernando Whitaker 
Tavares da Cunha, a propósito do 
tenentismo no Rio de Janeiro, naquele 
mesmo ano, seguida pela do consócio 
Lauro Nogueira Furtado de Mendonça, 
sobre a participação da Marinha 
Brasileira nos dramáticos aconteci- 
mentos bélicos, políticos, sociais 
daquele ano. Após celebrar o brilho 
das palavras de ambos os oradores, o 

Sr. presidente deu por encerrados os 
trabalhos, dos quais José da Veiga 
Oliveira, segundo secretário lavrou a 
presente ata, a ser lida, discutida e 
aprovada, sendo assinada pelo sr. 
presidente, primeiro e segundo 
secretários. Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho, José da Veiga 
Oliveira. 

Ata da sessão do dia 03 de agosto 
de 1994 

Às dezessete horas do três de agosto 
de mil novecentos e noventa e quatro, 
no salão nobre do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, à rua 
Benjamin Constant, 158,1° andar, sob 
a presidência do acadêmico Hernâni 
Donato, realizou-se uma sessão do 
mesmo sodalício, com a presença dos 
seguintes consócios e convidados: 
Hernâni Donato, José da Veiga 
Oliveira, Roberto Machado Carvalho, 
Israel Dias & Novaes, Celso Maria de 
Mel10 FWpo, Luiz Wanderley Torres, 
Guido Fonseca, J. Pereira, Rudolf 
Robert Hinner, Paul Donovan Kigar, 
Antonio Joaquim Alves Motta 
Sobrinho, Amélia Franzolin Trevisan, 
Genésio Pereira Filho, Hélio Damante, 
Reginaldo Moreira de Miranda, Arildo 
de Jesus Dalfovo, Estevam Marinho 
Pinto Moreira, Afrânio Gomar, 
Mitsuko Kawai, Sílvia Marina 
Michalany, Douglas Michalany, Olívia 
Imbassahy, Miguel Costa Junior, 
Cláudio de Cáppua, Antonio Maldo- 
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nado, Marcelo Carvalho e João Farina. 
De início, o segundo secretário, José 
da Veiga Oliveira procedeu à leitura 
de uma ata de sessão anterior, que foi 
aprovada sem discussão ou retifica- 
ções. O Sr. primeiro secretário, Rober- 
to Machado Carvalho, declinou, como 
de praxe, a leitura das efemérides 
brasileira, paulista e do próprio Institu- 
to Histórico. No uso da palavra, o Sr. 
presidente noticiou a presença do 
presidente do Rotary Club, Sr. Arildo 
de Jesus Dalfovo. A seguir, concedeu 
a palavra ao consócio Douglas 
Michalany, para dissertar sobre o tema: 
"Migração e Superpopulação Mun- 
dial". falando da tribuna de Honra, o 
orador sublinhou o problema urgente 
e dramático, que se resume na manu- 
tenção do equilíbrio demográfico em 
escala mundial. Discriminou o 
crescimento populacional do planeta 
Terra, com base em elementos oficiais 
outorgados pela ONU. São numerosos 
e alarmantes cifras tomando como data 
limite o ano de 2.025, à base de dados 
irrecusáveis. O orador estendeu-se em 
considerações em tomo do crescimen- 
to explosivo, que se observa nas 
maiores concentrações urbanas do 
planeta. Previsões se manifestam 
sombrias, pessimistas e alarmantes, 
relativamente às tremendas deficiên- 
cias da nutrição da população infanto- 
juvenil. O orador deteve-se sobre 
outro gravíssimo problema, os das 
migrações, bem como o crescimento, 
as oportunidades diferenciais de 

empregos e a questão da cultura. Nota- 
se também a resistência absurda de 
países e religiões em assumir medidas 
práticas, efetivas. Estatísticas de 
nascimento firmam o predomínio do 
sexo feminino nas migrações. São 
mulheres jovens, oriundas de família 
numerosas. Nota-se carência de 
instrução, barreiras lingüísticas, im- 
possibilidade de reações positivas. As 
anomalias estendem-se de abusos 
sexuais ao tráfico de mulheres e 
crianças. O conferencista declinou 
dados estatísticos de extração recente, 
em abono documentado de sua 
brilhante dissertação, sendo que os 
países da África, do Caribe, da Pales- 
tina encerram situações particular- 
mente tensas, angustiantes, haja visto 
os conflitos religiosos, raciais, 
ideológicos que separam árabes e 
judeus. Há também o problema dos 
índios, sendo que o Brasil tomou-se o 
campeão mundial do analfabetismo. O 
quadro tétrico em escala internacional. 
Entretanto, urge estabelecer, se 
possível, algumas soluções práticas 
para, se não resolver, ao menos atenuar 
esse "Status quo". Estabelecer uma 
rigorosa política de controle da 
natalidade, através de todos os meios 
atualmente exequíveis. Evitar-se o 
continuo e progressivo êxodo rural, 
detendo-se, por via de conseqüência, 
o crescimento dos grandes centros 
urbanos. A biodiversidade, a palavra 
chave contra a fome. Evitar-se o 
perecimento de espécies genéticas 



animais e de numerosos produtos 
agrícolas, espécies vegetais que 
poderiam e deveriam prover alimentos 
às mais variegadas populações do 
planeta. Também as florestas, cuja 
devastação desarrazoada altera e 
sufoca o equilíbrio ecológico. Não 
obstante tanto fatores adversos, o 
orador crê no poder criativo do 
homem. Ainda subsistem esperan- 
ças ... O orador mereceu extrema 
atenção do auditório, que premiou sua 
ampla dissertação com prolongada e 
vibrante salva de palmas. O Sr. 
presidente após felicitar o conferen- 
cista, deu prosseguimento ao curso 
histórico relativo à Revolução de 1924, 
com a palavra dos consócios Reginal- 
do Moreira de Miranda e Hélio Daman- 
te. A seguir encerrou-se a sessão, da 
qual José da Veiga Oliveira, segundo 
secretário, lavrou a presente ata, a ser 
lida, discutida e aprovada, sendo 
assinada pelo Sr. presidente, primeiro 
e segundo secretários. Hernâni 
Donato, Roberto Machado Carvalho, 
José da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 17 de agosto 
de 1994 

Aos dezessete dias do mês de agosto 
de mil novecentos e noventa e quatro, 
às dezessete horas, no salão do sétimo 
andar do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, situado à rua 
Benjamin Constant, 158, sob a presi- 
dência do acadêmico Hernâni Donato, 

realizou-se uma sessão administrativa, 
contando com a presença dos 
seguintes consócios: Hernâni Donato, 
Moacir França, J.  Pereira, Antonio 
Joaquim Alves Motta Sobrinho, Célio 
Debes, Aluysio Mendonça Sampaio, 
Genésio Pereira Filho, Samuel 
Pfromm Netto, Ricardo Román 
Blanco, Adérito Augusto de Moraes 
Calado, Guido Fonseca, Délio Freire 
dos Santos, José Benedicto Silveira 
Peixoto, Israel Dias Novaes, Roberto 
Machado Carvalho e José da Veiga 
Oliveira. Lida e aprovada ata de sessão 
anterior. No uso da palavra, o Sr. 
presidente comunicou que a Sociedade 
Geográfica Brasileira, representada por 
seu vice-presidente prof. Nilo 
Magalhães Ribeiro, efetuou a entrega 
formal de toda a documentação 
jurídica a Em de formalizar a passagem 
definitiva de todo o patrimônio 
daquela entidade para o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. 
Informa o Sr. presidente que tal 
documentação será analisada pelos 
consócios Célio Debes, Genésio Perei- 
ra Filho e Douglas Michalany. Após a 
lavratura do parecer e respectivo laudo 
técnico, será convocada uma assem- 
bléia especial, a fim de formalizar a 
doação que ora se cogita. Passando a 
tratar de outros assuntos, foi aventada 
a marcha de canonização do padre 
Bento, sendo que o bispo da diocese 
de Itu enviou ofício em que se refere 
às virtudes morais daquele sacerdote, 
apóstolo da caridade, bem como os 
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esforços enviados para a consecução 
da honraria. Tal ofício foi declinado 
oralmente pelo primeiro secretário 
Roberto Machado Carvalho, convi- 
dando, outrossim, o sodalício a partici- 
par da sessão solene, a ser realizada 
na cidade de Itu, na "Semana Padre 
Bento7', em setembro próximo. O 
consócio e primeiro orador Israel Dias 
Novaes teceu considerações a respeito. 
Foi relatado o teor de um ofício no 
qual os responsáveis pela UNESP - 
Universidade Estadual Paulista "Júlio 
de Mesquita Filho7'- solicita que o 
Instituto receba grupo de estudantes, 
para visitar a sede, frequentar os cursos 
de história. No concernente aos alu- 
guéis, o sr. presidente comunicou que 
o banco Itamarati acaba de retirar-se 
do prédio do Instituto Histórico, da 
loja e parte do primeiro andar. Mercê 
do especial tato diplomático, a fran- 
queza e boa vontade do consócio 
Douglas Michalany, os entendimentos 
decorreram em alto nível, sendo que 
o Banco Itamarati atendeu às provi- 
dências então formuladas, sendo que 
o Instituto irá estudar à minúcia a 
questão das novas locações, havendo 
interesses nesse sentido. Declarou 
também o Sr. presidente, na reiteração 
de prévias iniciativas que o Instituto 
se responsabiliza pelas atuais despesas 
da Sociedade Geográfica Brasileira, 
sendo que os pagamentos relativos ao 
mês de agosto do corrente ano 
totalizam R$ 436,04 (quatrocentos e 
trinta e seis reais e quatro centavos). 
O Instituto Histórico acompanhou o 

Encontro dos problemas da Educação, 
com as palestras dos professores 
japoneses Rioishii Ishii, da Universi- 
dade de Kobe e Satochi Bando, da 
Universidade de Osaka, realizadas na 
Federação do Comércio do Estado de 
São Paulo. Com a palavra o consócio 
Samuel Pfromm Netto referiu-se á 
outorga da Medalha "D. Pedro 11" ao 
professor Rioishii, ora em visita ao 
Brasil, especificamente São Paulo, e a 
importância do intercâmbio cultural e 
técnico entre Brasil e Japão. Aludiu a 
conferência proferida pelo reitor e 
presidente da Associação de 
Professores da Província de Hyogo, 
estando já previsto um encontro 
internacional BrasilIJapão em terras 
japonesas, a realizar em 1996, encon- 
trando-se em marcha os entendimen- 
tos próprios, que visam a maior 
aproximação de ambos os países, sob 
os aspectos culturais e educativos. O 
sr. presidente procedeu à leitura de 
ofício do Instituto Histórico Geográ- 
fico e Genealógico de Sorocaba, 
pedindo providências de quem de 
direito para a restauração do monu- 
mento a Paulo Virgínio, herói de 32, 
no Vale do Paraíba. Houve também 
moção de repulsa a informe de um 
promotor de Justiça Militar que se 
pronunciou em termos poucos respei- 
tosos ao Brigadeiro Raphael Tobias de 
Aguiar e sua mulher dona Domitila de 
Castro Canto e Mello, Marquesa de 
Santos. Foi dito tratar-se de uma das 
damas mais ilustres do primeiro rei- 
nado, nada significando a circunstân- 



cia de ter sido dona Domitila amante 
teúda e manteúda do Imperador D. 
Pedro I. Testemunhos insuspeitos da 
história recordam a beleza do 
comportamento de dona Domitila, seu 
desvelo com os pobres e as instituições 
filantrópicas da Província, as doações 
e a libertação de seus escravos. São 
absolutamente inaceitáveis os concei- 
tos desprimorosos a que o represen- 
tante do Ministério Público se arroga 
o direito de promover, sem qualquer 
suporte factual e histórico. De notar- 
se que o jazigo da Marquesa situa-se 
no Cemitério da Consolação, sendo 
que ela própria doou ao Município a 
área onde hoje se encontra a mais 
vestuta necrópole paulistana. Assim 
comentado e relatado, o consócio 
Silveira Peixoto solicitou que o 
Instituto oficie a respeito à congênere 
de Sorocaba, providência que foi 
aprovada por todo plenário. Com a 
palavra, o consócio Reginaldo Moreira 
Miranda solicitou fosse enviado ao 
Instituto Histórico e Geográfico de 
Minas Gerais ofício congratulatório de 
seus oitenta e sete anos de existência. 
Moção aprovada. Com a palavra, o 
primeiro secretário Roberto Machado 
Carvalho aludiu ao sesquicentenário 
da Revolução Liberal de 1842, e ao 
livro publicado pela Fundação Dom 
Aguirre, de Sorocaba. Relatou 
outrossim a variada correspondência 
recebida, aos eventos culturais que 
saudaram o poeta folclorista Cornélio 
Pires, sendo que Benedito Pires de 

Almeida receberá as devidas homena- 
gens. Fez-se apresentação literária do 
contista Aluysio Mendonça Sampaio, 
com seu livro "Senhores e escravos - 
A escravidão do indígena no Brasil", 
publicado em recente data. O primeiro 
orador Israel Dias Novaes referiu-se 
ao passamento de Fernando Edward 
Lee, supervisor do Museu da Aeronáu- 
tica de São Paulo, em cujo recinto o 
prefeito Paulo Maluf pretende instalar 
o Museu de Cera. Celebrou igualmente 
o desaparecimento do grande pintor 
Iberê Camargo, que apresentou uma 
carreira sobremodo brilhante, 
responsável por uma arte pictórica que 
supera a de todos os seus colegas do 
passado, e cujos quadros se instalaram 
em museus e galerias de arte do país. 
Na presente ata será consignado um 
voto de profundo pesar pelo desapare- 
cimento de um artista que, até os 
últimos momentos, lutou na perpetui- 
dade de sua arte excelsa. O Sr. presi- 
dente, compelido a retirar-se por ter 
de testemunhar a solene inauguração 
da Bienal do Livro, no Parque 
Ibirapuera, passou a presidência dos 
trabalhos ao segundo vice-presidente, 
jornalista J. Pereira. Após uns poucos 
pronunciamentos, e nada mais haven- 
do a tratar, encerrou-se a sessão, da 
qual 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 Carvalho, José da 



Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 31 de agosto 
de 1994 

Às dezessete horas do dia trinta e um 
de agosto de mil novecentos e noventa 
e quatro, no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
à rua Benjamin Constant, 158, 1" 
andar, realizou o sodalício, sob a 
presidência do acadêmico Hernâni 
Donato, uma sessão administrativa 
especial extraordinária, especialmente 
para a votação de novos sócios, 
devidamente qualificados pelos 
pareceres exarados nas respectivas 
propostas pela Comissão de Sindi- 
cância e Admissão de Sócios. A 
sessão, como sempre de caráter 
secreto, compareceram os seguintes 
consócios: Hernâni Donato, Lycurgo 
de Castro Santos Filho, J. Pereira, José 
da Veiga Oliveira, Tsunezo Sato, Jesus 
Machado Tambellini, Guido Fonseca, 
Aluysio Mendonça Sampaio, Délio 
Freire dos Santos, Roberto Machado 
Carvalho, Luiz Wanderley Torres, 
Samuel Pfromm Netto, Odilon 
Nogueira de Matos, Celso Maria de 
Mel10 Pupo, Rudolf Robert Hinner, 
Antonio Roberto de Paula Leite, 
Ricardo Román Blanco, Israel Dias 
Novaes, Lauro Ribeiro Escobar e 
Maria Lúcia de Souza Range1 Ricci. O 
primeiro secretário Roberto Machado 
Carvalho declinou sucessivamente os 
nomes dos candidatos, o inteiro teor 

dos pareceres, exarados pela Comissão 
de Sindicância. O resultado para sócio 
titular e sócio correspondente foi o 
seguinte: Armando Alexandre dos 
Santos, Crodowaldo Pavan, José 
Carlos do Amara1 Vieira Filho, Maria 
Luiza Marcíiio, Régis Duprat, Roberto 
Fontes Gomes, Marly Therezinha 
Germano Perecin, Roberto Vascon- 
cellos Martins. Previamente ao término 
da sessão especial, o Sr. presidente 
agradeceu a colaboração técnica, 
assumida pelo vice-presidente J. 
Pereira, e convocou os sócios para a 
palestra de encerramento do Curso de 
Genealogia e Heráldica, a cargo do 
genealogista Lauro Ribeiro Escobar, 
referindo, outrossim, ao livro de 
Gujdo Fonseca, versando o uso de 
tóxicos na cidade de São Paulo. A 
seguir deu por encerrados os trabalhos 
da sessão, da qual José da Veiga 
Oliveira, segundo secretário, lavrou a 
presente ata, a ser lida, discutida e 
aprovada, sendo assinada pelo Sr. 
presidente, primeiro e segundo 
secretários. Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho, José da Veiga 
Oliveira. 

Ata da sessão do dia 07 de 
setembro de 1994 

Às dezesseis horas do dia sete de 
setembro de mil novecentos e noventa 
e quatro, no salão nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
presidida pelo acadêmico Hernâni 
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Donato, presidente do sodalício, 
realizou-se uma sessão solene, em 
comemoração a data da Independência 
do Brasil. O Sr. presidente agradeceu 
a presença e o comparecimento do 
numeroso público, comunicando que 
seria efetuada a entrega da Medalha "D. 
Pedro 11", assim como Colar "D. Pedro 
I" a diversas personalidades de 
importância no ambiente cultural do 
Estado, e presentes à sessão. Ergue- 
ram-se todos para reverentemente 
escutarem a execução do Hino Nacio- 
nal, segundo a partitura de Francisco 
Manuel da Silva, e com o texto poético, 
inadequadamente rotulado "letra", da 
lavra de Joaquim Osório Duque 
Estrada. Ao mencionar o primeiro 
centenário da fundação do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, 
o Sr. presidente ressaltou eloquente- 
mente a dimensão e o transcendente 
significado da efeméride. Referiu-se 
ao acervo cultural do Instituto, com 
sua biblioteca com mais de trinta mil 
volumes, em vias de informatização, 
o Museu Histórico, a sala de consultas, 
bem assim a vasta hemeroteca, que é, 
a justo titulo, considerada uma das 
mais abrangentes de todo o país, um 
opulento arquivo de registros vários, 
bem como a impressionante dinami- 
zação das sessões de estudos dos fastos 
históricos, a cargo de personalidades 
conspícuas na especialização das 
diversas áreas dahistória de São Paulo 
e do Brasil, sendo que, dessa forma, o 
Instituto Histórico surge na paisagem 

paulista como um excelso veículo 
dinamizador, conservador, receptor 
dos fastos culturais, que acontecem ao 
longo do tempo, bem como as suces- 
sivas gerações que passam incessan- 
temente. Em seguida foi outorgada a 
palavra ao primeiro secretário, Rober- 
to Machado Carvalho, que procedeu 
de público à leitura das atas dos 
Conselhos da "Medalha D. Pedro 11" 
e do Colar "D. Pedro I", comendas 
essas oficializadas pelo Governo do 
Estado de São Paulo através de 
decretos publicados no Diário Oficial. 
O Sr. presidente explicou a técnica e o 
modo de escolha e outorga dos con- 
templados pelas importantes veneras, 
sendo que ambas passam a integrar os 
eventos comemorativos do aludido 
centenário do Instituto Histórico. Em 
seguida foi outorgada a palavra, da 
tribuna de honra, ao primeiro orador, 
Israel Dias Novaes para a sua oração 
alusiva à Independência do Brasil. 
Traçou um abrangente panorama dos 
acontecimentos sucedidos primeiro 
em Portugal, na corte lisboeta de D. 
João VI, partindo à frente de toda a 
corte para o Brasil, aportando primeiro 
à Bahia, afinal ao Rio de Janeiro, 
cidade que habitou de 1808 a 1821, 
promovendo as linhas oficiais do pro- 
gresso do Brasil, com o incentivo ao 
comércio, agricultura, pecuária, indús- 
tria; a criação da Biblioteca Nacional, 
a visita de missões artísticas. Passou 
inevitavelmente a declinar a carreira 
do filho D. Pedro I, sua dramática e 
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agitada política, o conflito com os 
Andrada, atingindo o clímax na sua 
deportação para a Europa, sem natural- 
mente omitir o grito do Ipiranga, que 
saudou o rompimento irreversível com 
as Cortes de Lisboa; a renúncia ao 
trono (1 831); a precipitada partida da 
família real para Portugal e o súbito 
falecimento do monarca em Lisboa, 
com apenas 36 anos de idade; o 
sangrento conflito bélico entre as 
forças absolutistas e reacionárias de D. 
Miguel e D. Pedro I, que terminou por 
derrotar a obstinação retrógrada e 
fanática do irmão. Fartamente aplau- 
dido ao concluir sua oração, fazendo- 
o, como sempre o faz, louvado na 
prodigiosa e infalível memória, o sr. 
presidente agradeceu com entusiasmo 
o alto nível da oração que acabava de 
ser pronunciada. Em seguida proce- 
deu-se à chamada de convocação de 
contemplados. Para o Colar "D. Pedro 
I" foram agraciados e aplaudidos: Jair 
de Oliveira, Joel Priori Maia, Maria de 
Lourdes Figueiredo Sioli, Paulo 
Napoleão, Nelson Basile Nogueira da 
Silva; Medalha "D. Pedro 11": Adérito 
Augusto de Moraes Calado, Adilson 
Cézar, Antonio Chaves, Benedito 
Barbosa Pupo, Délio Freire dos 
Santos, Douglas Michalany, Genésio 
Cândido Pereira Filho, José Pereira, 
Gilberto de Souza Biojone, Irene 
Abramovich, representada por Regina 
Ribeiro, Maria Lúcia de Souza Range1 
Ricci, Samuel Pfromm Netto, Olívia 
Imbassahy, Regina Ribeiro Parizi 
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Carvalho, Hemâni Donato e Roberto 
Machado Carvalho. Em nome dos 
agraciados discursaram Maria de Lour- 
des Figueiredo Sioli e Duílio Crispim 
Farina. Adilson Cézar discursou da 
tribuna. Com a palavra conclusiva, o 
Sr. presidente regozijou-se com as 
personalidades agraciadas, cujos os 
nomes declinou por extenso, relem- 
brou o curso concernente à Revolução 
1924. Previamente ao encerramento, 
todos de pé escutaram o Hino da 
Independência, composto por D. 
Pedro I, sobre o texto poético do 
jornalista carioca ("Aurora Flumi- 
nense") Evaristo Ferreira da Veiga. 
José da Veiga Oliveira, segundo secre- 
tário, lavrou a presente ata, a qual, após 
lida, discutida e aprovada, será assina- 
da pelo Sr. presidente, primeiro e 
segundo secretários. Hernâni Donato, 
Roberto Machado Carvalho, José da 
Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 21 de 
setembro de 1994 

Às dezessete horas do dia vinte e um 
de setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro, no salão nobre do 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, 
1" andar, sob a presidência do 
acadêmico Hernâni Donato, presidente 
do sodalício, realizou-se uma sessão 
administrativa.de caráter secreto, com 
a precípua finalidade de votar o 
ingresso de novos sócios ao Instituto, 
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regulado pelo Estatuto respectivo. 
Estiveram presentes e assinaram o 
respectivo livro os seguintes consó- 
cios: Hernâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho, José da Veiga 
Oliveira, Adérito Augusto de Moraes 
Calado, Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Jesus Machado Tambellini, 
Celso Maria de Mel10 Pupo, Délio 
Freire dos Santos, Guido Fonseca, 
Manoel Rodrigues Ferreira, Célio 
Debes, Walter Pinheiro Guerra, J. 
Pereira, Rudolf Robert Hinner, 
Genésio Cândido Pereira Filho, 
Ricardo Román Blanco, Israel Dias 
Novaes, Reginaldo Moreira de 
Miranda, Hélio Damante e Amélia 
Franzolin Trevisan. A votação, já em 
segundo tumo, formalizou o ingresso 
das seguintes personalidades, logo 
após o primeiro secretário Roberto 
Machado Carvalho e o sr. presidente 
Hernâni Donato terem procedido à 
leitura dos pareceres da Comissão de 
Sindicância e Admissão : Roberto 
Fontes Gomes, Régis Duprat, Maria 
Luiza Marcilio, Crodowaldo Pavan, 
Armando Alexandre dos Santos, Marly 
Therezinha Germano Perecin e 
Roberto de Vasconcellos Martins. 
Após o registro de todas essas persona- 
lidades o Sr. presidente verificando que 
nada mais havia a tratar, deu por 
encerrados os trabalhos. José da Veiga 
Oliveira, segundo secretário, lavro11 a 
presente ata, a qual, após lida, discutida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. 
presidente, primeiro e segundo 

secretários. Hemâni Donato, Roberto 
Machado Carvalho, José da Veiga 
Oliveira. 

Ata da sessão do dia 05 de 
outubro de 1994 

Às dezessete horas do dia cinco de 
outubro de mil novecentos e noventa 
e quatro, sob a presidência do acadê- 
mico Hernâni Donato, realizou o 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo uma sessão cultural, à rua 
Benjamin Constant, 158, 1" andar, 
nesta capital. Estiveram presentes os 
seguintes consócios e convidados: 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, Amélia Franzolin Trevisan, 
Renato Báez, Célio Debes, J. Pereira, 
Israel Dias Novaes, Aluysio Mendonça 
Sampaio, Lauro Nogueira Furtado de 
Mendonça, Manoel Rodrigues 
Ferreira, Pe. Hélio Abranches Viotti, 
Walter Pinheiro Guerra, Isolde Helena 
Brans, Rudolf Robert Hinner, Antonio 
Roberto de Paula Leite, Antonio 
Joaquim Alves Motta Sobrinho, José 
da Veiga Oliveira, Mitsuko Kawai, 
Gertraude Schults Steigleder, Roberto 
Fontes Gomes, Olivia Imbassahy, 
Nelly Donato, Afrânio Gomar, Crodo- 
waldo Pavan, Roberto Costa Lima 
Filho, Alberto Shammass e Milton 
Baldini. Lida e aprovada ata de sessão 
anterior, pelo segundo secretário, José 
da Veiga Oliveira. A seguir o primeiro 
secretário Roberto Machado Carvaiho, 
procedeu à leitura da correspondência 
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recentemente recebida. No uso da 
palavra, o Sr. presidente referiu-se à 
excursão efetuada por elementos do 
Instituto Histórico a Sorocaba, Itu, 
Tietê e Porto Feliz, integrando a 
Semana das Monções, bem como as 
mais salientes conotações históricas, 
de importância magna e inconteste. 
Declinou o programa de visitas aos 
locais e suas instituições de importân- 
cia cultural, tais como à casa do histo- 
riador Aluysio de Almeida, ao Palácio 
do Tropeiro, a Igreja da Candelária, 
em Itu. O Sr. presidente referiu-se 
também a ofício remetido pela Prefei- 
tura de São João da Boa Vista, bem 
como à recuperação da Cultura caipira. 
O Sr. presidente fez especial referência 
e agradeceu a presença do consócio 
Crodowaldo Pavan e do membro da 
Sociedade Geográfica Brasileira 
Roberto Costa Lima Filho, a quem 
outorgou a palavra, com referência à 
Marinha e ao Colégio Militar. Referiu- 
se às lembranças de seu passado na 
Marinha do Brasil. Trouxe como 
recordação a efígie em baixo-relevo do 
Almirante Barroso, herói da Batalha 
do Riachuelo, aproveitando ao ensejo 
para doar ao Instituto esse raríssimo 
exemplar de Arte, em que se contem- 
pla a miniatura da Fragata Amazonas, 
navio-capitânea que derrotou a mari- 
nha paraguaia. O orador, expressou- 
se de improviso, foi muito cumpri- 
mentado. Em seguida o Sr. presidente 
concedeu a palavra à historiadora e 
pesquisadora Isolde Helena Brans, que 

discorreu, durante cento e vinte minu- 
tos, sobre a Inconfidência Mineira, à 
base da ampla documentação obtida 
em múltiplas fontes arquivais, tanto 
européias quanto estadunidenses, 
especialmente nos Arquivos Histórico 
Ultramarino e Nacional da Torre do 
Tombo, em Lisboa. Defendeu sua tese 
segundo a qual o Alferes Joaquim José 
da Silva Xavier, o T~adentes, requereu 
licença de viagem, estando na Europa, 
a fim de entender-se com diversas 
personalidades, para articular a ação 
revolucionária. A enorme documenta- 
ção aduzida na oportunidade foi 
apresentada pela conferencista na 
forma de fotocópias e diapositivos 
("slides ") , entremeadas de amplas 
explicações. Encerrando os trabalhos, 
discorreu o consócio Roberto 
Machado Carvalho sobre o centenário 
da instrução pública primária em São 
Paulo e a Instalação da então Escola 
Normal Caetano de Campos, à Praça 
da República. A seguir, o Sr. presidente 
deu por encerrada a sessão, da qual 
José da Veiga Oliveira, segundo 
secretário, redigiu a presente ata, a ser 
lida, discutida e aprovada, sendo 
assinada pelo Sr. presidente, primeiro 
e segundo secretários. Hemâni Donato, 
Roberto Machado Carvalho, José da 
Veiga Oliveira. 

Ata da sessão de 26 de outubro de 
1994. 

Às dezessete horas do dia vinte e seis 
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de outubro de mil novecentos e 
noventa e quatro, no salão nobre do 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, 
1" andar, sobre a presidência do 
acadêmico Hemâni Donato, presidente 
do sodalício, realizou-se uma sessão 
extraordinário para a posse de novos 
sócios, verificando-se a presença dos 
seguintes consócios e convidados: 
Hernâni Donato, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Amélia Franzolin 
Trevisan, Divaldo Gaspar de Freitas, 
José da Veiga Oliveira, Samuel 
Pfromm Netto, Odilon Nogueira de 
Matos, Antonio Joaquim Alves Motta 
Sobrinho, Ricardo Román Blanco, 
Antonio Roberto de Paula Leite, Walter 
Pinheiro Guerra, Adérito Augusto de 
Moraes Calado, J. Pereira, Maria Lúcia 
de  Souza Range1 Ricci, Douglas 
Michalany, Celso Maria de Mel10 
Pupo, Wanderley dos Santos, Genésio 
Pereira Filho, Moacir França, Célio 
Debes, José Sebastião Witter, Paulo de 
Andrade Corrêa, Sivar Hoeppner 
Ferreira, Geriraude Schults Steigleder, 
Mitsuko Kawai, Geraldo Magella de 
Freitas, Afrânio Gomar, Roberto 
Fontes Gomes, Aluysio Mendonça 
Sampaio, Sílvia Marina Michalany, 
Armando Alexandre dos Santos, Marly 
Therezinha Germano Perecin, Nelly 
Donato, Marcelo Amaral Bogaciovas, 
Neide Marcondes Faria, Regis Duprat 
e José Carlos do Amaral Vieira Filho. 
Foi lida e aprovada ata de sessão 
anterior. Na eventual ausência do 
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primeiro secretário, Roberto Machado 
Carvalho, a sessão foi agendada pelo 
segundo secretário, José da Veiga 
Oliveira. O Sr. presidente informou a 
finalidade da sessão, convocada 
especialmente para outorga e posse 
efetiva e solene aos novos sócios. 
Aproveitou a ensancha para explicar 
e justificar o processo técnico que o 
Instituto adota tradicionalmente para 
dita investidura. Preliminarmente a 
ficha de inscrição deverá conter a 
assinatura de  dez sócios, que se  
manifestam favoráveis à outorga da 
venera. Alcançando o assentimento, C 
convocada uma comissão formada por 
três sócios do Instituto, que irá analisar 
as credenciais ttknicas e de trabalhos, 
bem como o seu respectivo valor 
cultural, no âmbito histórico. Propos- 
tas recusadas não seguem a plenário. 
Mediante três pareceres favoráveis, 
devidamente aprovados, a proposta C 
submetida à votação secreta dos 
sócios. Na oportunidade, o presidente 
assinala a obrigatoriedade de compare- 
cimento dos novos sócios a pelo 
menos quatro sessões anuais, bem 
como firmar o compromisso de não 
esquecer, bem como prestigiar o 
Instituto Histórico, porquanto sua vida 
social será sempre monitorada pela 
cultura dos valores históricos. 
Outrossim, o Sr. presidente não deixou 
de salientar a presença de recursos 
culturais, que o Instituto sempre 
coloca à disposição dos sócios. Foram 
por via de conseqüência, admitidos ao 
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sodalício: Armando Alexandre dos 
Santos, Crodowaldo Pavan, José 
Carlos do Amara1 Vieira Filho, Maria 
Luiza Marcílio, Marly Therezinha 
Germano Perecin, Régis Duprat, 
Roberto Fontes Gomes, Roberto 
Bueno Pacheco de Vasconcellos 
Martins. Procedeu-se, subsequente- 
mente, à leitura dos compromissos 
solenes e formais, bem como a 
assinatura dos novos sócios, no livro 
próprio. Diversos componentes da 
Diretoria, sob expressa designação do 
sr. presidente, efetuaram a entrega dos 
belos e artísticos diplomas aos novos 
sócios. No uso da palavra, o Sr. presi- 
dente anuncia a conferência, a ser 
efetuada neste mesmo dia, pelo prof. 
José Sebastião Witter, sócio do 
Instituto e diretor do Museu Paulista, 
a respeito do centenário de fundação 
da prestigiosa entidade, célebre 
internacionalmente, sendo que a 
primeiro de novembro do corrente 
ano, o Instituto Histórico atinge a data 
de seu centenário de fundação tendo 
elaborado um solene e abrangente 
plano de comemorações festivas. O Sr. 
presidente concedeu a palavra aos 
novos sócios, que escolheram e 
justificaram a escolha de seus 
respectivos patronos, bem como 
agradeceram penhoradamente a honra 
pela nova investidura. O primeiro 
secretário, Roberto Machado Carva- 
lho, como se consignou, deixou de 
comparecer por motivo de saúde, mas 
enviou mensagem, que foi lida pelo 

sr. presidente. Tendo de retirar-se para 
uma conferência do prof. Octávio 
Bueno Mangano, na Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco, o 
Sr. presidente deferiu os trabalhos ao 
Sr. segundo vice-presidente Jornalista 
J. Pereira, o qual outorgou a palavra 
ao prof. José Sebastião Witter, que 
realizou sua prévia e anunciada 
conferência, concernente ao Museu 
Paulista. José da Veiga Oliveira, 
segundo secretário, lavrou a presente 
ata, a qual, após lida, discutida e 
aprovada, será assinada pelo presi- 
dente, primeiro e segundo secretários. 
Hernâni Donato, Roberto Machado 
Carvalho, José da Veiga Oliveira. 

Ata da sessão do dia 18 de 
outubro de 1995. 

Homenagem aos sócios falecidos 
em 1995 

Aos dezoito dias do mês de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco, 
realizou-se, às dezessete horas, a sessão 
magna do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo sob a presidência 
do acadêmico Hernâni Donato. 
Comparecerem os seguintes consócios 
e convidados: Hernâni Donato, 
Roberto Machado Carvalho, José da 
Veiga Oliveira, Renato Báez, José 
Benedicto Silveira Peixoto, Antonio 
Joaquim Alves Motta Sobrinho, Israel 
Dias Novaes, Douglas Michalany, 
Afrânio Gomar, Roberto Fontes 
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Gomes, Juvenal Fernandes, Paul Do- 
novan Kigar, Doli de Castro Ferreira, 
Célio Debes, Gertraude Schults 
Steigleder, Mitsuko Kawai, J. Pereira, 
Armando Alexandre dos Santos, 
Antonio Roberto de Paula Leite, 
Henrique L. Alves, Samuel Pfromm 
Netto, João Barbosa Filho, Sílvia 
Marina Michalany, Paulo de Andrade 
Corrêa, Geraldo Magella de Freitas, 
Délio Freire dos Santos, Olívia 
Imbassahy, Sinhá Barbosa Lima, 
Leonildo Rodrigues de Assis e Sérgio 
Rodrigues de Assis. O primeiro 
secretário, Roberto Machado Carvalho 
declinou resumidamente o expediente 
administrativo e cultural, consistente 
de relatos, comunicações e avulsos 
ofícios. O segundo secretário, José da 
Veiga Oliveira leu uma ata de sessão 
anterior, aprovada à unanimidade. 
Representando as famílias de finados 
consócios, fizeram-se presentes o prof. 
João Barbosa Filho, pela famlia de 
Antonio Barbosa Lima, cuja viúva 
Sinhá Barbosa Lima, igualmente 
compareceu. Por seu lado, o sobrinho 
Leonildo Rodrigues de Assis represen- 
tou a família do monsenhor Victor 
Rodrigues de Assis, sendo que o 
consócio Célio Debes representou a 
família do sócio emérito Antonio 
Barreto do Amaral, cuja viúva, por 
encontrar-se adoentada, não pode estar 
presente. A seguir, o sr. presidente 
outorgou a palavra ao primeiro orador 
acadêmico Israel Dias Novaes, a fim 
de proferir o elogio fúnebre dos 

seguintes consócios, que se transferi- 
ram à eternidade, "ad perpetuam rei 
memoriam", neste ano de 1995: 
Abguar Bastos Darnasceno, sócio 
titular; Adriano Campanhole, sócio 
emérito; Dom Angelo Rossi, sócio 
emérito; Antonio Barbosa Lima, sócio 
titular; Antonio Barreto do Amaral, 
sócio emérito; Antonio Rocha Pentea- 
do, sócio emérito; Ariovaldo Corrêa, 
sócio correspondente nacional; Au- 
gusto Gonzaga, sócio honorário; Hen- 
rique Guilherme Muller, sócio hono- 
rário; Lourenço Luís Lacombe, sócio 
correspondente nacional; Luís Soares 
de Oliveira, sócio correspondente 
estrangeiro; Maria Amália Corrêa 
Giffoni, sócia titular; Victor Rodrigues 
de Assis, sócio honorário. A exposição 
oral do orador, inexcedivelmente 
documentada, proferida no seu 
habitual estilo de eloqüência, clareza 
expositiva, pertinência vocabular, foi 
atentamente acompanhada pelo 
auditório que não regateou - e nem 
poderia fazê-lo, senão com grave 
desprestígio para si próprio! - tendo 
ao final recompensado a oração com 
fartos, entusiásticos aplausos. O Sr. 
Presidente congratulou-se com a Casa, 
agradeceu a presença de parentes e 
afins, e deu por conclusos os 
trabalhos, dos quais, José da Veiga 
Oliveira, segundo secretário, lavrou a 
presente ata, a ser lida, discutida e 
aprovada, sendo assinada pelo 
presidente, primeiro e segundo 
secretários. 
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................... Agenor Pinheiro Rodrigues Valle Rio de Janeiro - RJ 

Alcionílio Bmzi Alves da Silva, Pe ................ Manaus - AM 
(D. Francisco Aquino Corrêa) 

Alfredo Palermo ............................................. Franca - SP 
(Vicente Augusto de Carvalho) 

Amaro Soares Quintas .................................... Recife - PE 
................... Ângelo Jayme Venturelli, Sacerd. Campo Grande - MS 

.............................................. Antenor Ribeiro Mogi Mirim - SP 
Antonio Celso Ferreira ................................... São José do Rio Preto - SP 

.................... Aristides M. de Carvalho e Silva Rio de Janeiro - RJ 
Arthur Ferreira Filho ...................................... Porto Alegre - RS 

........................... Benedicto Pires de Almeida Tietê - SP (Cel. Francisco Correia 
de Almeida Morais) 

Carlyle Di Figueiredo Martins ....................... Campinas - SP 
Celso Vieira Camargo .................................... Tatuí - SP 
Conceição Borges Ribeiro Camargo .............. Aparecida - SP (Conde de Assumar 

D. Pedro M. de Almeida Portugal e 
Vasconcelos) 

Cyro de Barros Rezende Filho ....................... Taubaté - SP 
Dante Martorano ............................................ Florianópolis - SC 
Dario Abranches Viotti .................................. Belo Horizonte - MG 

(Avelar Brotero) 
Dermeval José Pimenta .................................. Belo Horizonte - MG 
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Dino Willy Cozza ........................................ Rio de Janeiro - RJ (José Bonifácio 
de Andrada e Silva) 

Enélio Lima Petrovich ................................... Natal - RN 
Fábio Nelson Guimarães ................................ São João De1 Rei - MG (José 

Carneiro Felipe) 
. Francisco Ruas Santos ................................... Rio de Janeiro RJ 
. Geraldo Quartim ............................................ Ribeirão Preto SP (Romualdo 

Monteiro de Barros) 
Heitor Ferrão Moniz de Aragão ..................... Rio de Janeiro - RJ 
Henrique Jorge Hurley ................................... Belém - PA 
Humberto Peregrino Seabra Fagundes ........... Rio de Janeiro - RJ 
Isolde Helena Brans ..................................... Campinas - SP 
João Lanaro ............................................... Campinas - SP (Álvaro Ribeiro) 
Joaquim de Paula Guimarães ......................... Cruzeiro - SP 
Joaquim Thomaz de Paiva .............................. Rio de Janeiro - RJ 

. Joaquim Vicente Rondon ............................... Rio de Janeiro RJ 
José Antonio Gonçalves de Me10 Neto .......... Recife - PE (Duarte Coelho) 
José Bandeira de Mello .................................. Rio de Janeiro - RJ 
José Carlos Ferreira Maia .............................. Guaratinguetá - SP 
José Geraldo de Faria ..................................... Belo Horizonte - MG 
José Loureiro de Ascenção Fernandes ............ Curitiba - PR 
José Mariz de Morais ..................................... Rio de Janeiro - RJ 
José Roberto do Amaral Lapa ........................ Campinas - SP 
Lauro Nogueira Furtado de Mendonça .......... 
Luiz de Almeida Nogueira Porto ................... Bananal - SP (José Luiz de Almeida 

Nogueira) 
Luis Henrique Dias Tavares ........................... Bahia 
Luiz Philippe Pereira Leite ............................. Cuiabá - MT 
Luiz Vital Duarte ........................................... Olinda - PE (Rui Barbosa) 

. Lygia Therezinha Fumagalli Ambrogi ............ Taubaté SP 
Márcio José Lauria ......................................... S. José do Rio Pardo - SP (Olímpio 

de Souza Andrade) 
. Maria Celestina Teixeira Mendes Torres ........ Campinas SP 

Maria Lúcia de Souza Range1 Ricci ............... Campinas - SP (Silva Jardim) 
. Maria Morgado de Abreu ............................... Taubaté SP 

Mário Mazzuia .............................................. Jundiaí - SP (Anselmo Mazola) 
. Mário Portugal Fernandes Pinheiro ............... Rio de Janeiro RJ 

. Marly Therezinha Germano Perecin ............... Piracicaba SP 
Miridan Britto Knox Falci ............................. Rio de Janeiro - RJ (Odilon Nunes) 
Murilo de Miranda Bastos .............................. Rio de Janeiro - RJ 

. Nelson Abel de Almeida ................................. Vitória ES 
Octávia Correia dos Santos Oliveira .............. Rio de Janeiro - RJ 
Oiliam José .................................................... Belo Horizonte - MG 
Olavo Dantas .................................................. Rio de Janeiro - W 
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Oscar de Arruda Penteado .............................. Rio Claro - SP 
.................................. Oscar de Oliveira, Dom Belo Horizonte - MG (Salomáo de 

Vasconcelos) 
Paulino Ignácio Jacques ................................. Rio de Janeiro - RJ (Alfredo Ferreira 

Rodrigues) 
Roberto Bueno Pacheco de Vasconcelos 
Martins .......................................................... Espírito Santo do Pinhal - SP 

(José Guimarães) 
Roland Cavalcante de Albuquerque 
Corbisier ........................................................ Rio de Janeiro - RJ 
Ruben Cione ................................................... Ribeirão Preto - SP 

(João Rodrigues Guião) 
Rui Vieira da Cunha ....................................... Rio de Janeiro - RJ 
Samuel Nóbrega de Siqueira .......................... Niterói - W (Walter Spalding) 
Thereza Regina de Camargo Maia .................. Guaratinguetá - SP 
Vasco Mariz .................................................... Rio de Janeiro - RJ 
Vera Ravagni Job ............................................ Sorocaba - SP 

..................................................... Vitor Hugo Porto Velho - R 0  
.............................................. Vivaldi Moreira Belo Horizonte - MG 

Waldyr Jansen de Mel10 .................................. Curitiba - PR (Marechal Rondon) 
Walter Waeny Jr. ............................................. Santos - SP 

Correspondentes Estrangeiros 
Alamiro de AvilaMartely ............................... Santiago 

......... Alexander Nelson de Armond Marchant 
Alfredo Augusto Pereira de Lima .................. Moçambique 
Alfredo V. de Moura Mattoso ........................ Coimbra 

....................... Angelo de Mojana Di Cologna 
Antonio Henrique D'Araujo Stott Howorth ... Lisboa 
Carlos Henrique Ferreira Lemond 
de Macedo ..................................................... Portugal 
Carlos Perez-Canepa Jimenes ........................ Lima 

............................................. Eduardo Correia Coimbra 
Enrique de Gândia .......................................... Buenos Aires 
Fortuné Koller ............................................... Bruxelas 
Francisco José da Gama Caieiro .................... Portugal 
Gaston Benedict de Benedictis ....................... California 
Giuseppe Castruccio ...................................... Itália 
Heinrich Gutersohn ........................................ Zurich 
Jesus Vasques Gayoso .................................... México 
José Crisanto Lopes Jimenes .......................... Espanha 
José Hermano Saraiva .................................... Portugal 
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José Honorato Gago da Câmara 
.................................................... de Medeiros Portugal 

....................................... José Pedro Machado Portugal 
...................................... Juan S. Pivel Devoto Montevidéo 

......................................... Júlio César Chaves Assuncion 
.................................................. Luiza Sawaya Lisboa (Portugal) 

Manoel da Silveira S. Cardoso ....................... Washington 
Nicola Gianastasio, Dom ............................... Roma 

............................................. Pierre A. Wassal França 
Ramon de Castro Esteves ............................... Argentina 

...................................... Renato Cirell Czerna Roma (Itália) 
Ricardo Roman Bianco .................................. 

.................................. Richard Mc Gee Morse Nova Jersey 
Tomaz Waverley Palmer Junior ...................... Connecticut 
Umberto Pranzini ........................................ Itália 
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