
Revista do Instituto Histórico e Geográlico de São Paulo 
Fundado em 1." de novembro de 1894 

VOLUME L V I I  

COMISSÃO DE REDAÇAO D A  REVISTA: 

AFONSO DE ESCKAGNOLLE T-IUNAY 
DACIO PIRES CORREIA 
h*ICOLAU DUAKTE SILVA 





INSTITUTO H IST~RICO E GEOGRÁFICO 
DE SÃO PAULO 

D I R E T O R I A  

(Triênio 1957-1958-1 959) 

Presidente Honorário ..... 

Presidente ............... 

I? Vice-Presidente ...... 

...... 2.' Vice-presidente 

3.' Vice-presidente ...... 
Secretário ........... 

2,. Secretária ........... 

3.* Secretário ........... 

4.' Secretário ........... 

I ?  Tesoureiro ........... 

2? Tesoureiro ........... 
I.* Orador . . . . . . . . . . . . . .  

2.9 Orador .............. 

1.O Bibliotdrio ......... 
2.. Bibliotecário ......... 

Afonso de ~scragnoile Taunay 

José Pedro Leite Cordeiro 

Frederico de Barros Brotero 

Aureliana Leite 

Tito Lívio Ferreira 

Luis Tenório de Brito 

José Antero Pereira Júnior 

Arnaldo Arantes 

Miriam Ellis 

Dácio Pires Correia 

Tomás Oscar Marcondes de Sousa 

Francisco Teive de Almeida Xagalhães 

AntUnio Silvio Cunha Bueno 

Lúcio Rouales 

Astor França Azevedo 





COMISS6ES TECNICAS PERMANENTES 

(Triênio 1957-1 958-1959) 

COMISSAO DE SINDICANCIA E ADMISSAO DE SÓCIOS 

1 - José Atitero Pereira Jziniw 
2 - Francisco Teiue Aheida Magolhües 
3 - Amador Bueno LUochado Florence 

COMISSAO DE REDAÇAO I)A REVISTA 
' 

1 - Afonso de Escrngnolle Tauna,' 
2 - Dácio Pires Correia 
3 - Nicolau Duarte Silvo 

COMISSAO DE HISTÓRIA GERAL 

I - Afonso de Escrognolle Taunoy 
2 - Eudpidtx Simões de Poda 
3 - Oiga Pontoleão 
4 - E d w d o  de Oliveira ?rmrc<~ 

COMISSAO DE HISTÓRIA W BRASIL 

1 - Alfredo Ellir Júnior 
2 - Ti fo  Lízio Ferreira 
3 - Alice Piffer Cmabrma 
4 - Míriam Ellis 

COMISSAO DE HIST6RIA DE SAO PAULO 

I - Aureliano Leite 
2 - Plínio' de Barros Monteiro 
3 - José Carlos de Ataliba Nogupira 
4 - Mosin do Conceicão Marfim Ribeiro 

COMISSAO DE BIBLIOGRAFIA E CIENCIA DOS INCUNABULOL 

I - Sérgio Barque de Holanda 
2 - AntôM'o Augusto de .Weneees Dwmmond 
3 - Carlos Albwto A'unes 
4 - Alexandre D'Alessandro 

COMISSpO DE ETNOLOGIA E ARQUEOLOGIA 

1 - fierbprt Baldur 
2 - Plínio Marques do Silva Airosa 
3 - José Antero Pereira Júnior 
4 - Corlos Drummond 



COMISSAO D E  FILATELIA 

1 - Arrisson de Soma Ferrax 
2 - Alvaro do Veign Coimbra 
3 - Ligia Lemos Tõrres 
4 - Alfredo Gomes 

COMISSAO D E  GENEALOGIA 

1 - Frederico de Barros Brotero 
2 - Carlos da Silveira 
3 - José Bzreno de Oliuewa Azeuedo Filho 
4 - Antôvio de Araújo de Aragão Bulcno Sobrinho 
5 - Waldomiro Franco da Silveira 

. . 
COMISSAO D E  FOLCLORE 

1 - Joõo Benedito Marfim Ramos 
2 - M m e l  Rodrigues Ferreira 
3 - Enzo Silveira 
4 - Fausfo Ribeiro de Barros 

COMISSAO D E  GEOGRAFIA DO BRASIL 

1 - Aroldo de Azeuedo 
2 - José Ribeiro de Armíjo Filho 
3 - Mário Leite 

COMISSAO D E  GEOGRAFIA FíSICA 

1 - Asiz N u i b  A1 Saber 
2 - Joáo Dias da Silveira 
3 - Joaquim Alfredo & Fomecn 

COMISSAO DE GEOGRAFIA HUMANA 

1 - Jose Corlos de Mocedo Soares 
2 - A& Fvnwa 
3 - Fausto Ribeiro de Barros 

COMISSAO DE NUMISMATICA 
1 - Alvaro da Veigo Coimbra 
2 - Aweo de A l w i d a  Camargo 
3 - Nicolau Duwte Silva 

COMISSAO D E  HERALDICA 
1 - Enzo Silveira 
2 - Henrique Oscar Wwderspohn 
3 - Ricardo Gublenton Dawtt 
4 - Eldino & Fonseca Brancante 
3 - L+ Ferreiro Lopes 

COMISSAO DE ESTATÍSTICA 
I - Djnlnca Forjaz 
2 - A s f w  F r w a  Aeevedo 
3 - José Gomes de Morais Filho 
4 - Antônio Silvio Cunha Bueno 
5 - José de Oliveira Orlandi 



COMISSAO DE ICOPÍOGRAFIA E EPIGRAFI.4 

I - Mms. Paulo ~ l o r é n c i o  da Silveira C m o r g o  
2 - Astrogildo Rodrigues de Me10 
3 - Carlos Penteado de Rezende 
I - João Benedito Martins Ramos 
5 - Edgard de Cerqueira Falcão 

COMISSAO DE CONTAS 

1 - Joáo Behsta de Catnpos Agiiirra 
2 - Celestina Ettsébio Fazíio 
3 -- Luis Teriório de Brito 

COMISSXO DE HISTÓRIA DA ADlERICA 

1 - Astrogildo Rodrigues de Me10 
2 - Tomás Oscor Morconder de Soura 
3 - Alice Piffer Conabraua 
4 - Eduardo Fmnúndez y González 
5 - Arlindo 17eigo dar Sanfos 

1 - Jorge Bertolozzo Stella 
2 - Plinio de Barror Monteiri, 
3 - Maria d e  Lourdes de Poiiia iMavtins 
4 - Dácio Pirci Correia 

COMISSÁO DE PALEOGRAFIA 

I - Ricardo Kamón Blanco 
2 - AntMrio Pnuhno de  Almeidn 
3 - Rosendo Sampaio Gercio 

COMISSAO DE RELAÇbES POBLICAS 

1 - Luis Tarório de Brito 
2 - João Bened~to Martinr Ramos 
3 - José de O l k i r a  Orlandi 

COMISSAO DE HISTÓRIA MILITAR 

1 - Luis Tenório de Brito 
2 - Arrisson de Sousn Ferroz 
3 - L k o  Rosales 
4 - Henviqt~e Oscar Wiederspalin 
5 - Francisco R u m  Sanfos 
6 - Aureo de Almeida Camargo 
7 - Honório de SyIlos 





O CINQUENTENARIO D'aA GAZETA» 

Veio A Gazeta a luz da publicidade naquele vetusto 
edifício de duas altas portas de grossos humbrais de ma- 
deira no rés do chão e duas janelas de viaaças em 
quadrinhos no andar de sobrado a projetar seus largos 
beirais de telhado para a rua 15 de Novembro, nos idos 
de 16 de maio de 1906. Prédio arcaico contemporãneo da 
velha rua do Rosário dos Homens Prêtos quando ainda não 
existiam arranha-céus em São Paulo, pela sua frente passa- 
vam cavalheirus de chapéu branco de chile desabado, à 
moda Santos Durnont, no auge da sua gloria, e senhoras 
de imensos chapéus emplumados, cujas blusas de enormes 
golas' de barbatanas cobriam-lhes totalmente o pescoço, 

. to-do-as empertigadas e seguravam a sáia comprida 
para que a fímbria do vestido não roça!gsse pelo chão. 

A Gazeta surgiu com a apresentação do inconfundível 
estilista Adoldo Araujo, que diria - "o jornalismo ainda 
é uma fõrça", o jornalismo é de "soberba missão educatiwa 
e remodeladora", simbolo que foi e é dos melhores e mais 
genuinos instrumeatos de opinião". 

"Será A Gazeta - assim requer a nossa indole - uma 
folha de combate, mas epuitativa, independente, deslizada 
de preconceitos sectários. ; ". . . a sua orientação obedecerá 
inexoravelmente B mais dura e ti mais rigorosa isenção de 
ânimo". 

Mas por que a denominação Gazeta? 
S a b s e  que a mais antiga pu?Aicação de jornal dats do 

scuio XVI e teve lugar em Veneza sob o título "Notizia 
Scritta", pagandw por ela urna gazzetta, moeda do tempo, 
equivalente hoje a cinco centavos. Daí derivou-se o nome 
gazeta dos jornais modernos. Era escrito a mão aquêle 
jornal porque s proibição do govêrno veneziana impedia 
sua impressão. Os govêrnos absolutistas temiam a im- 



prensa. É tal o poder desta que o abade Sieyés afirmava 
ser ela o - "sexto sentido do povo", e Odilon Barrot o 
"quarto poder do Estado". 

Antes da existência da imprensa em S. Paulo, nos tem- 
pos coloniais, o povo paulistano fazia as esquinas de ruas 
e portas de igrejas de estátua de Pasquino, onde expunham 
seus sofrimentos ante o arrocho governamental dos capi- 
tães - generais. Em 1767 o tirano Luis Antonio de Souza 
ao entrar no extinto Recolhimento de Santa Teresa, na rua 
do Carmo, ai encontrou uma sátira em que se pedia a 
forca para êle. Era o tempo do despotismo reinol, da dita- 
dura, da escravização brança dos brasileiros. Não obstante 
a forte ascendência religiosa da época, os déspotas fingiam 
ignorar que Cristo fêz o homem livre pela sua consciência 
e pelos seus direitos. O direito a liberdade e um dos maio- 
res. Por isso Ruy Barbosa disse - "toda a civilização se 
encerra na liberdade". E Liberdade não é outra coisa se- 
não segurança: segurança de vida, de pessoa e de bens: 
liberdade que não for isso, é liberdade de comédia, expli- 
cou Alberdi. Não há que temêla, porque o jornalista res- 
ponde pelo abuso da liberdade de imprensa. 

Muitas tentativas houve para a criação da imprensa 
brasileira. Em 1706 fundase uma tipografia em Pemarn- 
buco, que foi confiscada pelo govêrno luso. Em 1747, a 
primeira tipografia havida no Rio de Janeiro foi de Anto- 
nio Isidcro da Fonseca, a qual foi logo destruida por ordem 
do govêmo português, interessado em conservsr a colônia 
brasileira nas trêvas da ignorância e do obscurantismo. 

A criação da imprensa no Brasil data da criaçáo oficial 
da Imprensa Régia a 13 de maio de 1808, sendo primeiro 
jornal publicado no Brasil a - "Gazeta doRio de Janeiro", 
a 10 de setembro de 1808. 

Os paulistas, cotizandese, pretenderam a compra de 
um prelo para inauguração da imprensa em S. Paulo, 
quando ela já existia em quase tôdas as províncias do 
Brasil. A princípio houve permissão imperial para esse 
fim. Mas, em 1823 e 24, o ministro da Fazenda, Mariano 
José Pereira da Fonseca; Marquês de Maricá, com despa- 
cnos sofisticos, dilatórios e chicanistzas, impediu a vinda 
para S. Paulo, não de um prelo novo, como se pretendeu 
comprar mas, de uma tipografia velha, estragada, de tipos 
de madeira gastos! E foi o autor de aforismo como êste 
- "Bondade e justiça são os dois atributos essenciais pare 
os que governam. . . " - que assim procedia ! Verdade é 



que em "Máximas e pensamentos" êle também escreveu 
' isto - "Há pessoas que não podem elevar-se a lugares emi- 

nentes sem entontecer ou desatinar" ! Maricá entonteceu 
no ccirgo de ministro, desatinou, desvairou e disparatou.. . 
Não foi Sr toa que o apelidaram Biscoitinho! 

É então que Antonio Mariano de Azevedo Marques, 
o "mestrinho", naturalmente inspirado na atitude dos jor- 
nalistas do século XVI que em Veneza fizeram um jornal 
escrito a mão, publicou O Paulista em meados de 1823, bi- 
semanário manuscrito, redigido e dirigido por êle Azevedo 
Maiques, já que os Maricas do govêrno central da época 
não deixavam vir maquinários por ódio a S. Paulo. 

Só quatro anos mais tarde, a 7 de fevereiro de 1827, 
é que aparece O Farol Paulistano, extinto em 1833, o pri- 
meiro jornal impresso de S. Paulo, de propriedade de José 
da Costa Carvalho, futuro Marquês de Montalegre, membro 
da regência trina e presidente da província de São Paulo 
em 1842. 

Foi então que, na l~zta em prol do direito, do justo e 
do honesto, o jornalismo recebeu o seu batismo de sangue! 
Tombou na arena' o redator do Observador Constitucional, 
jornal de oposição ao govêrno. Assassinado com um tiro 
de pistola no ventre por sicários do absolutismo do primeiro 
império e do ouvidor Japiaçu, as 10 horas da noite, de 
211 de novembro de 1830, no corredor de sua casa a rua São 
Jose. o jornalista Libero Badaró, que deu seu nome a essa 
rua, exclamou mo perceber que morria - "Morre um liberal, 
nias náo morre n liberdade!" Faleceu aos 32 anos de idade, 
querido pelo povo paulistano que se convulsionou açohdo 
em busca dos criminosos. Japiaçu fugiu em canoa pelo lit* 
ral paulista para fora da província. Nas ruas de S. Paulo, 
iluminadas por claríssimo luar, agitavam-se em massa os 
estudantes clamando pela prisão dos facínoras. Libero J3o, 
daró batia-se pelas liberdades constitucionais contra os que 
desejavam a volta do absolutismo ou do Brasil colônia, 
m volta do poder discricionário de escravizaçãa do povo, a 
volta dos que pretendiam fazer da pátria uma feitoria do 
quero, posso e mando, a volta dos que sonhavam com uma 
fazenda de senhores e escravos mantidos a chicote nos tron- 
cos e nas senzalas! 

Nessa mesma rua Libero Badaró, onde em 1830 matava- 
se um jornalista no cumprimento do dever profissional, 
um século depois, em 1930, a 24 de outubro, assaltava-se e 



incendiava-se uma forja de luta pelas liberdades  pública,^ 
no intuito de fazer calar a voz da imprensa! 

Na grande fogueira ateada na rua queimavam-se ts 
instrumentos de libertação dos homens contra a prepotén- 
cia dos violentos! E a sereia d'A Gazeta que eu ouvi na- 
quela fatídica tarde, lançbva aos ares o seu silvo lancinante 
de pedido de socôm contra aquêle atentddo de vândalos! 
Não socorreram o jornal! Deixaram-no queimar! QuiLse 
ram o seu desaparecimento! 

Mas um moço, também chamado Libero, provou aos 
quadrantes da pátria que o fato de destruirem a sede tia 
imprensa não significava a morte do jornal! A Gazeta 
ressurgiu das próprias cinzas wmo a Fenix da fábula mais 
rica, mais completa, mais próspera, com o seu arranha-ceu 
próprio, com o seu ~oof ,  com a sua sala de concertos, com 
a sua estação de rádio, triunfalmente, com a maior das vi% 
rias - a vitória que derrota os odientos! 

Ave, Gazeta! Ave, memória veneranda do inesquecí- 
vel, do heróico, do gigante da imprensa que se chamou 
Casper Libero ! 



O 4.' CENTENÁRIO DE SASSETTI E O SÂNSCRITO 

Filippo Sassetti, mercador e literato, nasceu em Floren- 
ca, no dia 26 de setembro de 1540. Era de nobre e antiga 
família f lo ren th .  Foram seus pais João Battista SasseL 
ti e Margarida di Gondi. A família Sassetti ou Saxetti é 
oriunda da Alemanha e os .documentos primeiros da famí- 
lia remontam ao ano 1269 ou 1105. 

Por vontade do pai dedicou-se a mercância, chegando 
porém aos 24 anos de idade e não lhe agradando essa car- 
reira, enveredou para as letras, havendo em pouco tempa 
alcançado grande consideração por parte de todos os l i te 
ratos. Em 1564 inscreveu-se na Universidade de Pisa, que 
frequentou durante seis anos. Regressando a Florença %- 
gressou na Academia Florentina e mais tarde na Academia 
dos Alterati. Porém, dificuldades financeiras e outras ra- 
zões levaram-no a abraçar de novo a carreira mercantil e 
em 1577 transferiu-se para Sevilha e depois para Lisboa. 
Em Portugal permaneceu até 1581 e nesse ano dirigiu-se 
para as  Índias Orientais, a serviço de um rico português, 
que conseguira o monopólio da exportação da pimenta e 
drogas, exercendo êle o cargo de inspetor dêsse tráfico. 

Após o decurso de um ano e meio, chegou a Cochim, 
nas costas de Malabar, a .  8 de novembro de 1583. Entre 
Cochim e Goa, Sassetti viveu mais ou menos cima anos. 
vindo a. falecer em Goa a 3 de setembro de 1588. Foi s- 
pultado na  igreja da Companhia da Misericórdia, tendo 
sido cobcada no seu túmulo a seguinte inscrição: 

Philippa Sassettio patritio florentino 
aromatum exportandornm muneri praefecto 
qui naturalibus mathematicisquae disciplinis insignir 
greca latina et etrusca eloquentia clarus 
nwarum rerum causas indagandi studw 



potius quam lucri 
vasto emenso oceano Africa transfretata 
ultra Indum Goae commoratus 
Europam pene totam 
locupletissimis suarum observatis num thesauris 
indorum opibus longe p~aesta?Ltiorib~ ditavit 
Horatius Nerettaus florentinus 
perpetuus gratusque comes 
multis cum Eacryenis possuit. 
vixit suis charus atque exteris annos XXXXVIII 
obiit Goaes anno MDLXXXVIII 

"A Filipe Sassetti, patricio florentino - prefeito a ex- 
portação das especiarias - profundo nas ciências mturais 
e matemáticas - insigne na eloquência grega, latina e :it& 
lima - que por amor de novos conhecimentos - mais que 
pelo lucro - sulcado o grande oceano e superada a Africa 
-- estabeleceu-se em Goa além do Indo - quase toda a 
Europa -- enriqueceu com os tesouros das suas observações 
- muito mais preciosas do que as riquezas da Índia - 
Horácio Neretti florentino - companheiro eternamente 
grato - com muitas lagrimas mandou colocar. 

Viveu 48 anos benquisto por todos - morreu em Goa 
no ano 1588". 

Sassetti foi individuo de grande e variada cultura. Na 
Universidade de Pisa estudou filosofia "con grandissimo gro- 
fitto e, fu uomo universale in tutte le scienze". Uomo ne' 
suoi tempi di bellissime lettere e singolare dottrina". 

Ettore Marcussi apresenta a sua opinião neste longo 
trecho: "Sassetti é purgatissimo di favella e maestro di 
modi copioso vivace, e spesse volte artifice si mirabile di 
nuove forme e voci, che si somministra egli solo un'immen- 
sa suppellettile a1 patrimonio della lingua. Non so, in.fat- 

. . ti, quanto potrebbesi appuntare di fallo la mia -tenza, 
ch'egli in se riunesca i pregi di piú lodati scrittori, come 
la grazia de1 Firenzuola, i1 nervo de1 Daevanzati, la briosa 
sprezzatura de1 Cellini, l'onnipotenza de1 Bartoli. Rispet, 
to poi a1 midallo de1 discroso, puó farsi fede ch'egli di dot- 
trina vince qualunque fasse piú in voce di sapiente; onde 
non ha punto da tenerci per una esagerazione d'amor fra- 
terno, i1 dire che fu uomo universale in tutte; e se fossi 
aimorato in Firenze, e avessi continuato'la profissione del- 
le lettere, e fussi vissuto i1 tempo che naturalmente poteva 
vivere, per iudizio di tutti li scienziati, diveniva uomo ra- 



ro". T inha  nazão Max Muller de chamar a Sassetti o "sá- 
bio italiano". 

Sua bagagem literária não é pequena. Algumas obras 
que êle escreveu, a julgar pelo título, são de um valor espe- 
cial. Ei-las : 

SCRITTI EDITI 

Vi ta  di  Francesco Ferruci 
Elogio di Lelio Torelli 
Lezione intorno alle impresse 
Ragionamento alL'Academia degli Alterati, in lode d i  

Federigo Strozzi, detto I'Agghiadato, nuovo Accademico 
Ragionamento sopra i1 commercio tra i Toscani e i 

Levantini, con lo  lettera dedicatoria a1 cav. Francesco Bon- 
gianni Gianfigliazzi 

Lettere d i  Spagna, Portogallo e Zndia 

SCRITTI  INEDITI 

Lezione seconda intorno alle imprese 
Risposte alle proposizioni de1 Castravilla, che aveva 

scritto contro Dante; seguite da froammenti di un'altra 
, risposta a1 medeximo Castrovilla in forma d i  Discorso. 

Discorso sulla Comedia d i  Dante 
Poetica d'Aristotile, tradotta e commentata in toscano 
Orazione in morti d i  Tommaso De1 Nero 
Discorso degli Accademici Alterati sopra le Annotazioni 

della Poetica d i  Messer Alessandro Piccolomini 
Censura delb'Orlando Furioso di Lodovico Ariosto 
Discorso recitato nel prendere i1 reggimento dell'Acca- 

demza degli Alterati 
Frammenti varri led autografi). 

Destas duas obras queremos destacar as 111 cartas, que 
se tornaram célebres, recolhidas por E. Marcussi e m  1855, 
com notas,.com u m a  introdução excelente, com passos cita- 
dos, edição rara e preciosa. Como é sabido o género epis- 
tolar ocupa um lugar importante n a  literatura. 

As cartas de Sassetti encerram material abundante 
para se verificar os vários campos de estudo e são preciosas 
porque constituenq " o  espelho da sua vida". Quem as lê 



e estuda chega forçosamente à conclusáo de Marcucci: as 
o 

cartas de Sassetti são "belas". 
Essv cartas são um arquivo de muito valor, pois tra- 

tam de descrição de política, comércio, náutica; descricóes 
exatas de costumes de povos vários, de lugares e de cousas 
curiosas. Tratam de economia, botânica, geologia, metlici- 
na. astronomia, do movimento dos ventos, fluxo e refluxo 
do mar e outros fenômenos da natureza. Elas encerram 
descPição de viagem, guia precioso para conhecer a vida 
intima das famílias de uma nação, revelando fatos da vida 
particular e publica. Há 'também descrição das religiões 
dos brâmanes, chegando a dar a decomposição dêste têrmo 
e o significado etimológico. E, sobretudo, as cartas de Sas- 
setti são preciosas porque nelas, pela primeira vez, se trata 
da afinidade entre as línguas clássicas e o sânscrito. As 
suas especulaçóes, nas cousas físicas, levam quase a consi- 
derá-lo um precursor de Galileu. Pode-se afirmar que nada 
escapou a Sassetti de tudo quanto a natureza e os homens 
podem oferecer a um agudo observador. 

Sassetti era puro de língua - o estilo das cartas mos- 
tra o conhecimento que êle tinha do idioma italiano e o seu 
biógrafo diz com razão que elas são "tesouros da língua". 
Ele conhecia grego e latim. A cada passo faz sentir que 
prosseguia nos seus estudos variados. É fácil de percí?ber 
que o seu espírito investigador se voltava para a filolcgia. 
Estando por exemplo na Espanha dá a sua opinião no senti- 
do de prender certos termos usados por Dante a língua 
espanhola, tendo escrito várias frases nesse idioma. 

Ele analisa de modo claro e positivo o alfabeto e cará- 
ter da língua chinesa, mostrando a diferença que vai entre 
a hungaresa e a italiana e a de Java e do Japão. Diz ainda 
que a escrita de tada a China e do Japão é idêntica, sendo 
que as línguas são mais diferentes entre si do que a tosca 
na e a alemã. Faz também referência à língua egípcia e 
aos hieróglifos. Mas onde o seu espírito pesquisador en- 
contra campo é no domínio da língua sânscrita, revèlando- 
se, pela análise que apresenta, como precursor da glotol@ 
gia indc-européia. Conhecedor do grego e l a t i  percebeu . 
logo a afinidade que deveria existir entre estas línguas e o 
sãnscrito e dá êle a entender que possuia conhecimento 
apreciável dêste idioma. 

Sassetti. desde a infância. sentia uma certa atração 
pela fndia: " '~vevo sempre a u k  per la testa l'andare a-In- 
dia una volta a vedere que' paesi". Em outro passo diz: 



"La risoluzione de1 passare sino in India, cosa da me lun- 
gamente e fino da fanciullo desiderata". 

Em outra parte se diz ainda: "10 aveva cena strug- 
gimento di andare in India, i1 .pmggiore de1 mondo: e cer- 
to, pai che ia era a questo termine, se ia non mi fosse 
cavato questa voglia, non só que110 che si fosse stato di 
me". Qual era a sua finalidade de ir a índia, éle a m n i -  
festa nesta expressão.. . "Imperó questo non importera tan- 
to, quanto 1a.satisfazione di vedere que1 paese, donde ven- 
gano tutte le cose preziose; cosa desiderata da me d a  poi 
in qua che io ho memona". 

Que significavam "todas as causas preciosas?" Não 
estariam compreendidas nesta frase informap5es a respeito 
da lingwa, cujos elementos mais tarde êle reconheceria. vin- 
do a ser o Galileu da. glotologia indoeuropéia? Leva-nos a 
esta conclusão o fato de Sassetti mostrar já interêsse por 
ela e conhecimento da língua sânscrita antes de chegar a 
índia pelo trecho seguinte: "10 ho ricevuto gli alfabeti, 
che V.S. m'ha mandati, e potrebbe essere che i Padri Gesui- 
ti, che stanno in India, gli conascero, dando opera a impa 
rare qúelli lingue pel servizio della predicazione''. 

Como dissemos, já de Lisboa mostrara seu interêsse 
a respeito das línguas orientais, informando-se da sua na- 
tureza com aquêles que as conheciam, tendo assim ao em- 
barcar para a índia algumas noçõesdelas. Mas só depois 
de chegar a Cochim e a Goa é que pôde, como bem disse 
o prof. A. Piccarolo, aprofundar os seus estudos com cri- 
térios novos, em tudo diferente dos que o precederam. . 

Portuguéses e italianos antes de Sassetti conheciam as 
iinguas faladas na India. O estudo que delas faziam era 
porém inteiramente 'prático, sòmente como veiculo para 
comunicaçáo de idéias. Entre outros, podemns citar Bona 
iuto d'Alban, mercxidor como Wilkins, que foi mercador e 
filólogo, e viveu na Índia cérca de 20 anos. Levado por 
Afonso de Albuquerque para Portugal causou ao rei Ema- 
nuel tal impressão, pelo seu valor, que foi por êle nomeado 
intérprete da armada de Francisco de Almeida, primeiro 
vicerei português na índia, que partiu de Lisboa em março 
de 1505. O escritor lusitano daquela época, Barros, diz que 
Alban "era homem prático e sabia as línguas e ainda os 
negócios daquelas bandas". 

Antônio Pigafetta também fêz uso de wlavras hindus 
nos seus relatórios. Porém êstes e outros não iam além 



do conhecimento prático das linguas. Se fizeram observa- 
ções de certa profundidade nessa direção nada deixaram 
registrado. Cabia a Sassetti a glória de ser o primeiro a 
formar a verdadeira. idéia da língua sánscrita e relacioná- 
la com as linguas européias. 

De modo muito especial, em duas cartas que se torna- 
ram célebres no domínio da glotologia, Sassetti trata da ria- 
tureza da lingua dos hindus. A primeira delas data de 
Cochim de 27 de janeiro de 1585 e é endereçada a Pedro 
Vettoti e a segunda escrita antes do mês de setembro de 
1588 e dirigida a Bernardo Davanzati. 

Eis o trecho da primeira carta: 
"Parece-me que nos podemos dizer que seja uma enfer- 

midade dêste século: que em todas as partes do mundo as 
ciências sejam em línguas diferentes da que se fala; da 
qual doença é também atingida toda essa gente, porque 
tanto é diferente a lingua dêles daquela em que se encon- 
tra n sua ciência que para aprendê-la empregaram seis anos 
de tempo: a menos que êles não façam como os Hebreus 
que ensinam a lingua das leis aos seus filhos, como entre 
nos se ensina a-falar aos papagaios: mas êles têm a gra- 
mática, e servem-se dela. A lingua em si mesma 6 agi% 
dável e de som bonito, devido aos muitos elementos que 
êles têm, até 53: dos quais todos dão razão, fazendoos todos 
nascer de diversos movimentos da boca e d a  iíngua. Tra- 
duzem na dêles facilmente &!dos os nossos conceitos e jul- 
gam que nós não p,odemos fazer R. mesma dos dêles em nos- 
sa lingua pelo motivo de faltarem a metade dos elementos 
ou mais". 

Da segunda carta muito mais importante do que a :pri- 
meira transcrevemos a seguinte longa parte: 

"O citado é um doutor antiquissimo gentil, 
que escreveu nestas partes a matéria dos simples e chamou- 
se NIGANTO. Tratou de mais de três mil plantas tão 
brevemente como está relatado; e essa obra toda está em 
versos; e os dizeres dêles sôbre essa matéria e dos oul;ros 
médicos que são estudados por êles, são sentenças comuns 
recolhidas que, no meio dêles têm autoridade sem contra- 
dição; e muitas delas se vê que foram tiradas de Hipocra- 
tes, ou as de Hipocrates tiradas desta gente, assim ccimo 
êles presumem, mostrando memórias antiqulssimas, que em 
todos os tempos souberam mais do que agora. Entre outros. 
vi u m  capitulo sôbre essa definição da medicina ADJEC- 



TIO e ABLATIO, tratado com muito método, mostrando 
como seja conveniente esta definição separadamente a to- 
dos os curativos que se fazem, começando pelos clistéis pur- 
gativos e assim dizendo por todos os outros. Todas as cién- 
cias déles estão escritas i i u m  língua que chamam de 
SANSCRUTA, que quer dizer bem articulada: da qual não 
se tem memória quando tenha sido falada, apesar de terem 
(como eu já disse ) memórias antiquíssimas. 

Aprendem-na como nós a grega e a latina, e nela em- 
pregam muito mais tempo de maneira que em 6 a 7 anos 
fazem-se donos dela: E a língua de hoje tem muitas coi- 
sas em comum com aquela na qual são- muitos dos nos- 
sos nomes e particularmente dos números 6, 7, 8 e 9. Deus, 
se~pente e muitos outros. Dos médicos dêles escreveu Plí- 
nio mencionando-os como filósofos. 

Erodoto, escritor antlquissimo, faz menção désse BRÁ- 
MANES, e dos seus costumes; de forma que não é de ridi- 
cularizar a opinião dêles que as ciências tenham saido da- 
qui. E s t h  admirados vendo-me perguntar a êles acêrca de 
muitas dessas coisas, porque não Ihes aconteceu nunca mais. 
E ouvindo tratar de algum assunto com método I? segundo 
seus principias olham-se no rosto um ao outro como se olha 
a quem adivinha. Seria necessário ter vindo aqui com 18 
anos de idade para voltar daqui com alguns conhecimentos 
destas bellssimas coisas. . . ". 

No que.diz respeito a fonética, embora com toda a exa- 
tidão, havia Sassetti já compreendido admiravelmente a 
constituição fonética do sânscrito. 

No que se refere a questão da afinidade linguistica. ser- 
viu-se êle da "evidência imediata". Como é natural, não 
se utilizou do auxílio das "leis fonéticas", porque só mais 
tarde é que estas apareceram. A evidência, imediata foi o 
ponto de partida da glotologia comparada. É assim, por 
exemplo, que Lichtenstein, quando em 1808 descobriu a afi- 
nidade das línguas, que mais tarde foram chamadas ban- 
tus, baseou-se na comparação de .considerável número de 
palavras. Lottner, em 1861, ao. reconhecer a unidade do 
gmpo camitosemitico, serviu-se, na comparação, dos pre- 
nomes e dos prefixos e sufixos de origem pronominal usados 
na conjugaçáo. 

Filippo Sassetti utilizou-se pois da evidéncia imediata 
ta ao reconhecer a afinidade do sánscrito com as línguas eu- 
ropéias. O que é sobremodo interessante observar-se que 
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ele, na comparação que fêz, depois de afirmar "que há em 
comum muitos nomes", cihndo contudo poucos exemplos, 
lançasse mão justamente dos numerais que, em matéria de 
afinidade linguistica, entre outros elementos importantes 
constituem material precioso para a comparação. 

Como vimos, na carta a Bernardo Davanzati, cita os 
numerais 6, 7, 8, 9 e as palavras Deus e serpente. Eis o 
ponto de semelhança dessas comparações: 

seis - sas 
sete - saptan 
oito - astan 
nove - navan 
Deus - devas 
serpente - sarpa 
Sassetti, tendo traçado o parentesco dessas línguas, 

embora empiricamente, constitui-se o precursor da ciência 
linguistica, que teve o seu início no século XIX. Nasceu com 
Sassetti os alvôres da filologia sânscrita. 

Filippo Sassetti foi surpreendido peh morte muito mo- 
ço. Não pôde enviar as suas observações mais aprofunda- 
das no que tange ao contacto entre o sânscrito e as línguas 
da Europa. As "belissimas cousas", a que se refere, êle não 
as pôde reveirar. 

Ele deixou interessante testamento. Seu necrológio foi 
feito em sonetos, poesias e discursos na Índia e na Itália. 

Este literato quinhentista, homem genial, deixou ,um 
rasto luminoso no campo da ciência glotológica do século 
XVIII - XIX. 

Marcucci, E .  - Ledtere edite c inedite di Filippo Sossetti, raccolte e annata!?. 
Firenze, 1855. 

Piccaralo, A. - U m  Mercador Glottologo. 
i Ayrosa, P. - Feiippo Sossett< 

Bertolaso Stella, J .  - A Lingue e a Liferafuro Súnscrifa. 

i ' 
A,,  Ballini - Inciclopedin Trecani. 



UM DRAMA REALISTA 

(Analisado em face do Direito e da Medicina Legal) 

"Amor fatal" é a denominação do drama realista, em 
quatro atos, da autoria de Avelino Argento, de ação desen- 
rolada em Santos, na época de 1947. 

Há poucas personagens. Como sói acontecer aos dra 
mas, a diitlogaçáo é vivaz e o enrêdo comovente. Pedro 
de Albuquerque, militar de alta patente, de sessenta anos, 
e Mariana de Alcântara, mundana, de trinta, são as princi- 
pais figuras dessa composição teatral. 

As cenas culminantes desenrolam-se na luxuosa resi- 
dência de Pedro, defronte ao cais do porto de Santos; ai  
demais em lugares secundários, com a participação de outras 
Personagens necessárias a formação' do ambiente da peça. 

O tema. é um crime, como está em moda no teatro, 
no cinema e no rádio. 

É um problema cientifico de criminologia, psiquiatria, 
psicanálise e psicologia a resolver. 

Pedro é ateu, apaixonado, anêmico cerebral, ciumento, 
advindo-lhe remorsos e alucinações pelo homicídio pratica- 
do, que o fêz suicidar-se: tem crises de tristeza e angústias 
mortificantes: crê ouvir a voz da morta respondendo-lhe 
aterrorizado. 

Mariana, alvo da paixão desmedida de Pedro, é ape- 
nas a mulher marginal da sociedade, profissional do mere- 
trício. G uma conformada w m  a sua situação, como mostrou 
em suas palavras dirigidas a Pedro, quando lhe disse que . 
o amor de velho é loucura,, e a regeneração da mulher pelo 
amor é impossivel. 

A linguagem de Pedro é liricamente apaixonada, con- 
trastando com a de Mariana, amarguradamente pessimista: 
são duas personalidades diferentes em cotejo. 



Demonstrando a impossibilidade da regeneração pelo 
amor, Manana disfarçadamente promove escândalos de 
libertinagem com estivadores do pôrto. Pedem a Pedro 
romper essas relações indecorosas com a rameira, assentindo 
êle em partir para o R.io, onde demorou-se um ano. Vol- 
tando, com intenção de matar a marafom causadora da 
sua paixáo ciumenta, Pedro contrata os serviços crimincLw 
de um facínora profissional. Em sua casa executa o crime 
juntamente com o seu sinistro comparsa. A vitima é clo- 
roformizada, apunhalada, recortada em pedaços, e levada 
numa mala pelo sicário da lúgubre empreitada com destino 
a um navio, donde deveria ser lançada ao mar. 'Descobre- 
se o homicídio e os assassinos são prêsos. Pedro envene- 
na-se e morre na prisão. 

Um interlocutor adverte Pedro não ser amor o que êle 
sente por Mariana e outro assevera ser falta de senso o que 
prztica por morbidez cerebral. Mas, o sexagenario, já ator- 
mentado por ódio alucinante contra aquela que amara ger- 
didamente promete vingar-se dela, apunhalá-la no cora(;áo, 
beber-lhe o sangue e deleitar-se com os estertores de !rua 
agonia ! . . . 

Pedro é um doente mental; e a doença mental É: a 
doença do entendimento, na definição do psiquiatra Henri- 
que Roxo; ela abrange o consciente e o inconsciente. Dos 
fenômenos do inconsciente cuidaram Freud, Breuer, Liirps, 
em suas doutrinas de psicanálise,' de valiosos ensinamentos 
nas obsessões, fobias, impulsões, ilusões e outras causas de 
anomalias mentais. 

Pedro sofre de anemia cerebral, produtora da psicose 
de involuçáo no período do climatério masculino, surgente 
aos sessenta anos, - a idade do paciente -; ela acarreta 
tristeza, pessimismo, irritabilidade. Não raro o cliiatí!rio 
coincide com distúrbios mentais masculinos. E êstes dis- 
túrbios, quando nas glândulas procriadoras, sáo causas Rra 
víssimas de doenças mentais. 

Pedro, já sexagenário, poderia ser esclerótico, A arté- 
riosclerose cerebral manifesta-se de preferência nos inte- 
lectuais de cinqüenta a sessenta anos, com todo o seu cortejo 
de conseqüências, consoante as lições de Grasset, Kraepelin, 
Espozel e o nosso Henrique Roxo. 

Pedro é acometido de delírio de ciúmes, comum no eç- 
tado paranóide. José Ingenieros, que sempre estêve na 
vanguarda intelectual da sua geração e esperava ter a feli- 



cidade de morrer antes de envelhecer, como de fato faleceu 
prematuramente, foi o mestre inconfundivel da crimino- 
logia moderna. Médico psiquiatra, formado em Direito, 
afirmou êle em sua "Psicologia dos ciúmes", que é muito 
comum nos degenerados mentais ésse delirio. Em sua "Cri- 
minologia", explica Ingenieros - "Todos, cedo ou tarde, 
caem no mmicômio, ainda que geralmente muito tarde; 
antes passam pelo cárcere, acusados de algum crime moti- 
vado por sua própria loucura.. . A inadaptaçáo social dos 
atos é o resultado de desequilibrios diversos entre a. persona- 
lidade e o meio em que atua. Em certos casos todas as f~ in-  
çórs psíquicas estão intensamente perturbadas e a conduta 
anti-social é o produto de um caráter patológico completo". 

O criminoso sofredor de anomalia combinada afetivo- 
impulsiva passional, na classificação dos delinqüentes , de 
Ingenieros, carateriza-se por hiperafetividade geral e emoti- 
vidade mórbida : o amor céga-o, fazendw esquecer - "con- 
veiiiências sociais, família, interesses pessoais, e até o amor 
próprio, 6em entendido". A paixão intensa fá-lo praticar, 
em forma reflexa. consciente ou não, ato sempre automa- 
tico e inevitável, de significação patológica. 

Estas pnlavras de Ingenieros caracterizam a personali- 
dade ds Pedro e explicam os atos que êle praticou. Homem 
viúvo, pai e sogro, chefe de família distinta, conceituada 
ria sociedade, Pedro deveria lembrar-se das palavras de Tn- 
genieros escritas em ','AS forças morais" - "quanto mais 
notável for a posição de um homem na sociedade tanto mais 
imperativos se tornam os seus deveres par,a com ela". Mas 
Pedro de nada poderia saber - êle era um doente mental. 
Em estado de luxúria alucinante, numa rajada de paixão, 
num impeto de ódio, de rancor tigriiio, exerceu vingança 
impiedosa cont,ra aquela que lhe acendera labaredas de las- 
cívia em seu organismo combalidu, E essa desditosa vitima 
ch cilada de hediondo crime, humilhada, desprezada, re- 
baixada na sociedade, vivendo com a gentalha, com a ralé, 
com a arráia-miúda dos antros mefiticos dos alcouces, em 
tõda a abjeção do seu repelente aviltamento social, talvez 
já prêsa de psicose maníaco depressiva ou de psiconeuroses 
histéricas, não acreditava' em amor e nem na regenewção 
por êle! . Para gente de sua classe escreveu Ingenieros em 
sua "Crirninologira" - "A prostituição obedece a fundas 
causas sociais, mas sempre combinadas com fatores físico- 
psiquicos; há uma psicologia própria da mulher prostituta, 



como há a do ladrão. do mentiroso, do proxeneta, indepen- 
dente das condições impostas pelo meio sodal". 

Não obstante a insensibilidade de Mariana pela regem- 
ração amorosa, em 1848, Dumas Filho, em romance de fic- 
çáo, adotou em "A dama das camélias" a tese de que a pe- 
cadora pode reabilitar-se pelo amor puro, e Vitor Hugo no 
drama "Marion Delorme", personagem de existência real, 
teve idêntico escopo. A tese depende das circunstâncias 
sociais e dos casos personalíssimos. A variedade dessas ci!r- 
cunstâncias e casos agravados pela patologia, refletem-se 
nas romances de Zola, naturalista; Bourget, psicologista; 
Dostoiewsky e d'Annunzio, psiquiatristas da literatura uni- 
versal. O que não impede que Pierre Loti entenda que as 
personagens e a urdidura dêsses romances não passem de 
capricho dgs monstruosos cérebros dos autores que os in- 
ventaram e fantasiaram! 

Pedro não chega a ser julgado pelo Tribunal do Jiiri 
porque suicida-se na  prisão. Se o fora, seria absolvido. 
Absolvido pela dirimente da irresponsabilidade: por não 
ter capacidade de entendimento e liberdade de vontade do 
ato criminoso praticado; êle era incapaz e irresponsável ; 
era um psicopata. Von Liszt já demonstrara - "capaz e 
responsável é todo homem mentalmente desenvolvido e 
mentalmente são". Prová-lwia a psicopatologia forense 
pelos exames da biotipologia humana, que é a ciência do 
indivíduo, onde pontificam von Müller Kraus, Bauer e Pen- 
de; pela fisiologia e anatomia patológicas, que estudam os 
processos mórbidos funcionais geradores dos fenômenos 
científicos: estado de confusão mental a aue iá Hiuocrates. 
tão longin&io de nós, denominara frenite,-emiora ~ e a i c i -  
na atual reserve êste têrmo para a inflamação do cha- 
frágma. 

Mariana é a mulher caida na sarjeta da via públim, 
que vive só, desamparada da sociedade, deslembrada da :lei, 
fustigada pela policia, ignorada pelo govêrno, surrada, ver- 
gastada, chicoteada pelo homem, sem abrigo certo, foras- 
teira em qualquer lugar, estranha em toda a parte, trarisi- 
toria onde pousa, prófuga donde sai, errante, andeja e va- 
gabunda no mundo assim como na vida.. . E explorada, 
depois ludibriada e por fim escorraçada.. . Não é gente, é 
coisa. Não tem alma, é matéria. Morre sem ver a Cristo 
no crucifixo. Sua sepultura é um lugar ignoto - a vala 
comum! Seu destino, dentro dessa miséria física e moral, 
depende da sorte. Umas rastejam nas deprava@% putre 



fatas dos lupanares mas outras sobem. Galgam posições 
salientes com seus encantos físicos e espirito afeito à cobi- 
ça, a manha, a ronha, à astúcia. Vivem paralelamente à 
sociedade com seus figurões e argentários, deslumbrantes 
de "sex appeal", sedutoras de "glamour", encantadoras pelo 
"it" e fascinante pelo "charme", ostentando-se como bruxas 
de encantamento e magas alucinantes do amor, com a malí- 
cia quebrantada do olhar, com o calor aconchegante da voz 
acariciadora, com o desnastramento das cabeleiras aveluda- 
das, com a languidez provocante das atitudes ondulantes do 
corpo como o suave desenrolar de enoveladas serpentes.. . 





ALBERTO DE CARVALHO - O TÚMULO E OS 
DESPOJOS DE CABRAL 

Lúcio ROSALES 

Em; sessão extraordinaria de 11 de setembro de 1903, 
foi apresentada a proposta do Dr. Alberto de Carvalho, para 
sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

"Esta proposta, datada de 21 de julho de 1876, funhda  
em publicação do Sr. Alberto de Carvalho, que teve honroso 
parecer da Comissão de História em 18 de maio de 1877, 
acha-se ainda secundada por um outro trabalho recente, 
oferecido ao Instituto pelo proposto, sob o titulo "Os restas 
mortais de Pedro Alvares Cabral, descobridor do Brasil." 

"Em tais condições e achando-se satisfeitos os demais 
requisitos regulamentares, julga a Comissão de admissão de 
sócios no caso de ser aprovada a proposta relativa. ao Sr. 
Dr. Alberto de Carvalho para sócio efetivo. Rio, 9 de s e  
tembro de 1903. - A. de Paula Freitas, relator." (Rev. I. 
H. G. B., tomo 66, pg. 243). 

Rodrigo Octávio foi amigo e colega de Alberto de Car- 
valho. Em "Minhas Memorias", o ilustre campineiro, ju- 
rista internacional, poeta, romancista e historiador, descreve 
alguns aspectos do velho amigo Alberto de Carvalho. 

Este colega de que me ocupo agora, - diz Rodrigo Octa- 
vio de Langaard Menezes - e de que guardo comovida. m e  
mória, Alberto de Carvalho, foi tipo de linhagem, radical- 
mente distinta da dos que recordei. Os já recordados 
eram: Lafayete Rodrigues Pereira, mineiro, nascido em 
Queluz, que no último quartel do século passado, encheu a 
vida. jurídica do Brasil, Carlos Gomes, o Nh6 Tonico de 
Campinas, Cezar Bierrenbach, Licinio Cardoso e outros que 
faziam parte do Clube Rabelais e da Panelinha, que surgira 
após a morte do Clube Rabelais, porém, com a mesma es- 
trutura, isto é, almoços mensais no primeiro domingo. 

Alberto de Carvalho era filho de um médico homeo- 



pata, Dr. Henrique Maximiliano de Carvalho, que teve 
grande notoriedade por ter descoberto sintomas manifestos 
de correntes telúricas no Corcovado, prenunciadoras de 
próximas erupções vulcânicas. Houve grande pânico na 
população. A imprensa e os técnicos foram obrigados a re- 
f~itar os prognósticos fatídicos a fim de acalmar a popiila- 
ção alarmada. Passaram-se os dias e os fenômenos telú- 
ricos não deram sinal de vida. 

O jovem Alberto foi para R, Europa estudar. Ao con- 
trário do pai, velho feio, de barbas arrepiadas, mal enjam- 
brado, o jovem estudante era um acabado Brurnel. Tra- 
java-se ao sabor do mais perfeito figurino e do gósto miais 
apurado. O rapaz era esbelto mosqueteiro, cabeça alta, 
bela e risonha, largos bigodes retorcidos. Usava calças bô- 
aa de sino, de xadrez preto e branco, calçado de po1ime:nto 
com polainas claras. 

"Sua aparição nessa tranquila aldeia grande que era 
o Rio de Janeiro, foi um acontecimento. TrMa, al.ém 
disso fama de espadachim; batera-se em Paris em diversos 
duélos e ostentava de um dêles o troféu glorioso na larga 
sutura que lhe adornava o nariz. Com o realce de sua fi- 
gura, seu andar desembaraçado, sua gesticulação larga, 
suas saudações rasgadas, Alberto de Camalho adquiriu, 
desde logo, uma notoriedade singular". 

Esta empolada atitude, dentro em breve, adaptou-se ao 
clima social do nosso meio e o espadachim de outras iipo- 
cas, tornou-se uma criatura boa, simples, enchendo de en- 
canto e simpatia o ambiente em que estivesse. 

Foi bom-advogado no fõro, onde ganhou muito presti- 
gio e dinheiro, tendo alcançado vitórias consagradoras. 
Com Rodrigo Octávio terçou armas, com elegância e galhar- 
dia, em diversos pleitos, em campos opostos, e do trato pro- 
fissional sempre sairam. amigos. 

Apesar de muito religioso, de grande doçura de cará.ter, 
não constituiu um lar. 

De repente Alberto de Carvalho vai para Portugal e lá 
se demora não pequeno espaço de tempo. Movido por um 
~ r a n d e  sentimento patriótico. pô-se ao encalço da verdade 
sóbre os despojos de Cabra1 que uma versão dava como 
tendo sido profanados pelos franceses, quando estiveram 
em Santarém. Requereu ao govêmo português e obteve 
permissão para. exumar e, por meio de uma comissão de 
técnicos, examinar anatómicamente os ossos do descobri- 



dor do Brasil, escrevendo duas memórias, fascículos, hoje 
extremamente raros. 

De volta ao Brasil, Alberto de Carvalho oficia ao Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro comunicando que, 
no dia 20 de fevereiro 'de 1904, o Sr. Arcebispo do Rio de 
Janeiro realizará a cerimónia do fechamento e encerra 
mento da urna contendo resíduos mortuários, extraidos do 
jazigo de Pedro Alvares Cabral. "A solenidade efetwar-se-& 
na Catedral. as 10 e l j2  horas da manhã". Para repre- 
sentarem o Instituto, o presidente Conselheiro Olegario 
Herculano D'Aquino e Castro designou os srs. Manoel 
Francisco Correia, Marquês de Paranaguá e José Mauricio 
Femandes Pereira de Barros. (Rev. I.H.G.B., tomo 67, 20 
parte, pg. 401). 

Na sessão ordinária de 23 de outubro de 1903, do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Sr. Alberto de 
Carvalho faz uso da palavra e justifica a seguinte p r e  
posta : 

"Tendo o Jornal do Comercio iniciado uma subscrição 
cujo produto será empregado na execução de uma obra 
ornamental no sitio em que repousam os restos mortais 
de Pedro Alvares Cabral, o descobridor do Brasil, propomos 
que o Instituto Histórico, prestando a essa causa patriótica 
o seu precioso concurso, oficie a todas as associações lite- 
rárias e beneficentes com sede nesta Capital, pedindo a sua 
valiosa coadjuvação no sentido de ser levado a efeito êsse 
empreendimento; e que igualmente se dirija aos governa- 
dores de todos os Estados da República, solicitando para 
ele o seu apoio moral, de modo que a obra projetada venha 
a ser a tradução do sentimento do pais inteiro. Rio, 23 
de outubro de 1903. Monsenhor Vicente Lustosa, A. da 
Cunha Barbosa., Alberto de Carvalho." 

"Entende o Sr. Visconde de Ouro Preto que Cabral não 
foi o fundador da nacionalidade brasileira como considera 
o Sr. Alberto de Carvalho, na série de considenaçóes expen- 
didas para justificar o seu requerimento. Alberto de Car- 
valho mantém o seu pontc-de-vista. Declarando o Sr. 
Presidente achar-se em discuss5,o a proposta, o Sr. Raffard 
pensa que é indispensável ouvir-se a respeito a opiniáo de 
uma das comissóes do Instituto. Assim decide o Sr. Pr& 
sidente e remete a proposta 9, comissão de Estatutos e Re- 
dação, sendo relator o Sr. Dr. Afonso Celso. O Sr. CoIISe- 
lheiro Correia pensa, entretanto, que o Instituto pode desde 



logo decidir quanto à sua contribuição para a sepultura de 
Pedro Alvares Cabral. O Instituto resolve contribuir com 
a quantia de 200$000. (Rey. I.H.G.B.. tomo 66, parte 2, 
pg. 269 1". 

Do relatório do primeiro secretário, Sr. Comendatlor 
Henrique Raffard, do Instituto Histórico e Geográfico Eira- 
sileiro, lido na sessão magna de 15 de dezembro de 1903, 
consta o seguinte, sôbre Alberto de Carvalho: 

"O operoso escritor que na Europa defendeu o prestí- 
gio do nome brasileiro, alistou-se em nossas fileiras aprezon- 
tando além de outros trabalhos duas interessantes mernó- 
rias sóbre a sepultura de Pedro Alvares Cabral. ]Em 
piedosa peregrinação feita à igreja de Santarém, visitou 
éle a sepultura do descobridor do Brasil, que também o 
fora em 1839 pelo nosso saudoso consócio Fmncisco Adcilfo 
Varnhagen e mais tarde por S. M. o Sr. Dom Pedro 11. Não 
se compadeceu o patriotismo do nosso ilustre consócio com 
a simplicidade dessa campa sôbre a qual passaram já qua- 
tro séculos." 

 irá-la da obscuridade em que jaz, cercando-a de obra 
ornamental que livre de quaisquer profanações foi projeto 
rapidamente engendrado que o nosso consócio tratou de 
realizar, chamando a atenção das autoridades portuguê- 
sas." 

"Tudo lhe foi concedido até a exumaçáo dos restos 
mortais do grande navegador de Portugal; trouxe o :Dr. 
Carvalho em artística urna uma porção de terra do riar- 
cófaxo, a qual graGas a extrema gentileza do nosso emi- 
nente consócio o Exmo. Sr. Arcebispo D. Joaquim Arcoverde 
de Albuquerque Cavalcanti, vai ser encerrada em uma das 
paredes da Catedral metropolitana do Rio de Janeiro. Vós 
todos sois testemunhas da maneira por que se expressou o 
nosso consócio com relação a êste assunto. Dias depois 
conseguiu êle, por uma propost,a assinada por todos os 
membros, que o Instituto se pusesse a frente desta cruzada 
de cercar o túmulo de Cabral de sinais da mais alta distin- 
ção. O Instituto resolveu -dirigir-se a todas as associaçóes 
do pais, bem como aos Presidentes e Governadores dos 
Estados solicitando o seu apoio. Cremos que em breve o Sr. 
Alberto de Carvalho verá seus esforços coroados do melhor 
êxito." (Rev. I.H.G.B., tomo 66, parte 2, pg. 321. 322). 

Alberto de Carvalho, porém, já não era mais aquêle 
advogado de outrora que tantos triunfos havia colhido no 



foro. Fogem a sua rota as amas da felicidade, a sua saúde 
se desgasta e o homem vigoroso e ativo envelhece precipite; 
seu físico se definha, perde o advogado brilhante e capaz 
a clientela e a pobreza o toma de assalto. 

Certo dia Rodrigo Octavio encontra-se com Alberto de 
Carvalho num bonde. Viva ainda a amizade entre os dois 
grandes amigos, o autor de Pampanos oferece os seus prks- 
timos ao desventurado Alberto que num gesto grande de fi- 
dalgo, que nunca deixara de o ser, diz: "Basta-me a fortuna 
de saber que ainda conto com um amigo". 

De uma feita! um incidente com um htagão que vinha 
apressado e que abusando de sua força segurava Alberto 
de Carvalho pelo paletó, sacudindo-o, pôs o já vencido ho- 
mem em grande humilhação. Felizmente Rodrigo Octávio 
que se achava a pouca. distância do velho amigo, dirigiu-se 
para perto de ambos e, com o auxílio de outras pessoas, 
pôs têrmo aquela desagradável e humilhante situação em 
que se encontrava o pobre colega. 
- Veja, meu caro, veja como as cousas se armam, 

disse Alberto de Carvalho a Rodrigo Octávio, ao despedir-se 
para nunca mais se encontrarem. 

Em julho de 1918, um jornal dá a noticia da morte do 
infeliz amigo a quem Rodrigo Octávio tanto estimava, co- 
mo veremos adiante em moção apresentada ao Instituto 
da Ordem dos Advogados Brasileiros. 

Em sessão ordinária de 2 de julho de 1918, o Sr. Pre- 
sidente, Conde de Afonso Celso, comunicm ao Instituto His- 
tórico Brasileiro o falecimento de Alberto de Carvalho, 
eleito a 18 de setembro de 1903, para membro do Instituto, 
e declara que na ata da sessão será lançado um voto de 
profundo pesar pelo lutuoso acontecimento. (Rev. I.H.G. 
B., tomo 83, pg. 336). 

Era, por essa ocasião, presidente do Instituto da Or- 
dem dos Advogados, Rodrigo Octávio que, não podendo 
comparecer 9. primeira sessão depois da notícia do faleci- 
mento do inditoso amigo, que morrera como indigente, na 
Santa Casa. numa enfermaria comum. enviou a seguinte 
moção : 

"Se bem não possa comparecer à sessão desta noite, 
primeira que se realiza depois do passamento do Dr. Alberto 
de Carvalho, desejo, entretanto, que seja -pelo meu orgáo 
que a dolorosa noticia seja oficialmente levada ao conhe- 
cimento do Instituto." 



"O Dr. Alberto de Carvalho, que durante muitos rmos 
foi membro proeminente desta casa, cuja tribuna honrou 
com freqüência, era uma das mais brilhantes figuras do 
f6ro brasileiro, pelo seu talento, pelo seu caráter, pelo seu 
desprendimento pessml." 

"A situação de penúria em que veio a falecer, num leito 
do hospital público, na completa ignorância de amigos e 
colegas, penúria de que só as circunstâncias que cercabam 
sua morte patenteou, realça a beleza moral de uma vida da 
qual, se a fortuna se divorciou, a honra jamais deixou de 
ser a inspiradora". 

Felizmente, por meLo acaso, apurou a administração 
do hospital a sua identidade, a ultima hora, evitando que 
o seu corpo fosse atinado a vala comum, de maneira in- 
cógnita. 

Triste fim de vida - diz Rodrigo Octávio - eiicer- 
rando a descrição dos traços biográficos do ilustre morto. 

OS RESTOS DE CABRAL 

Alberto de Carvalho escreveu duas memórias sôbr,e os 
restos mortais de Cabral, uma com o seguinte titulo: Me- 
naória a respeito da sepultura rasa do descobridor do Bra- 
sil - Pedro Alvares Cabral na igreja da Graça em Santa- 
rém - Portugal. Apêlo a favor da idéia do levantamento 
de um túmulo destinado as suas cinzas, 1902, e outra : Os 
restos mortais de Pedro Alvares Cabral, descobridor do 
Brasil, segunda memória, a exumaçáo dos ossos, valor ana- 
tómico, histórico da fundaçáo do jazigo e sua tradicional 
in?>iolabilidade, 1903. 

Diz o autor, em sua primeira memória, que entn: os 
monumentos históricos de Portugal, dois túmulos impres- 
sionam poderosamente a alma de todo brasileiro: "Uni re- 
presenta, na mais singela e grandiosa antítese, o berço do 
Brasil, o túmulo de Cabral, o outro evoca a recordação de 
cinquenta anos da nossa história politica. Nesse descan- 
sam os restos do imperador D. Pedro 11, em meio das cin- 
zas de muitos antigos reis de Portug~l, no magnífico jazigo 
régio construido em uma das alas do suntuoso monumento 



que forma o conjunto da igreja e do antigo claustro de S. 
Vicente-deFóra em Lisboa". 

Alberto de Carvalho instigado pelo seu grande senti- 
menta de brasilidade, estando em Portugal, foi ver o tú- 
mulo de Cabral e ao reparar na modéstia do jazigo e no 
abandono em que se arrastava, no pequeno templo, que 
urgia fosse defendido contra a ruína próxima; apaixonou- 
se pela restauração do que qualificou como injustificável 
descaso e que se desfraldavm. diante de seus olhos. 

Narra o autor:. "Quando, pela primeira vez, em um 
belo dia de verão, penetramos no edifício da igreja da Gra- 
ça, todo ele estava iluminado pela claridade profusa que 
espalhavam as suas numerosas vidraças. Só não tinhaluz 
a capela onde se encontra o túmulo de Pedro Alvares Ca- 
bral que parecia ali cruelmente acorrentado ao duplo in- 
fortunio de desamor e da treva, porque tinham sido mu- 
radas as janelas, e o fundo do recinto estava ocupado por 
um pesado retábulo de madeira. Para ler o epitáfio foi- 
nos preciso recorrer a luz artificial. Verificamos que a 
campa se confundia com o proprio chão da igreja; era, 
sem duvida, uma grande lousa colocada ao centro de uma 
capela lateral, fronteira ao altar, mas uma campa rasa, 
que: por falta de um simples resguardo ou vedação, não 
só passava despercebida mas também servia ao transito 
habitual entre a sacristia e a Igreja". 

Ramalho Ortigáo em sua monografia, o "Culto da Arte 
em Portugal", já em 1896, lamentava o desamparo em que 
se encontrava a Igreja da Graça e, portanto, o túrnulo de 
Cabral, cuja conservação, até pouco tempo antes, tinha 
sempre provido um rico proprietário da Santarém, o c@ 
mendador Silverio Alves da Cunha, que, em 1847 comprara 
a Câmara Municipal daquela cidade, o edifício do antigo 
convento, contíguo a memoravel igreja. 

O túmulo de Cabral havia sido aberto uma primeira vez, 
a 6 de agosto de 1882, devido a iniciativa de uma comissáo 
patriótica composta de distintos homens de letras residen- 
tes em Santarém. 

A Igreja da Graça, em 1882, era dependente da irman- 
dade do Senhor dos Passos, entregue pelo Ministério da 
Fazenda, por portaria de 28 de junho de 1847, apenas com 
a condição de manter a sua conservação. Hoje já está in- 
cluida no número dos monumentos nacionais. Fácil foi, 



naquela época, a permissão para a abertura do túmulo o'n- 
de se encontram os restos de Cabral. 

Corria a versão que os soldados franceses que tinha.m 
ocupado Santarém haviam arrancado os ossos da sepill- 
tura, nos primeiros anos do século dezenove, e que poste- 
riormente os liherais tinham entulhado a campa com ge- 
tiras. 

Em 1871, o imperador D. Pedro 11, de volta da casa de 
Alexandre Herculano, em Val de Lobos, próximo a San'h- 
rém, fiLera uma visita a campa de Pedro Alvares Cabral e 
um dos da comitiva ponderou ao Dr. Zeferino Brandão, um 
dos promotores dessa patriótico. investigação, que a emoção 
que o dominava não teria fundamento, uma vez que a cam- 
pa já não continha os preciosos restos de Cabral. O ilus- 
tre visitante, ante tamanha profamcão, retirou-se apres 
sadamente sem prestar atenção a mais nada. Parece que 
o membro da comitiva que assim se havia pronunciado era 
o Sr. Silva Tulio (Viagem dos Imperadores do Brasil a P'or- 
tugal, por José Alberto Côrte Real, M. A. da S. Rocha e 
A. M. S. de Castro, pg. 288, citado por Alberto de Carva- 
lho). 

Aberta a campa de Cabral, em 1882. aos 6 de agosto, 
.máos piedosas levantaram a lousa do seu túmulo. diz Al- 
berto de Carvalho, para desfazer as infundadas alegaçdes 
acêrcs. da profanação praticada pelos soldados franceses. 

Houvesse um mais detido exame anatômico dos restos 
mortais encontrados na tumba, especificando o sexo dos 
ossos e mesmo a idade, ter-se-iam determinado os ossos de 
Cabral, naquela ocasião, pondera Alberto de Carvalho 

Um auto foi lavrado e arquivado em duplicata na Tor- 
re do Tombo e na Câmara Municipal de Santarém. Eis os 
têrmos do a,uto, cuja certidão está transcrita na primeira 
memória. Alberto de Carvalho diz que deve a obtenc;ão 
dêste documento a gentileza dos srs. Guilherme do Carmo 
Nazareth e Aurélio Fragoso. 

CERTIDÁO 

Do auto de verificação da existência dos restos de P& 
dro Alvares Cabral na sepultura que existe com o seu epi- 
fáfio na igreja de N. Sra. da Graça em Santarém. AU- 
gusto Cyriaco de Pina, Secretário da Câmara Municipal de 
Santarém. 



Certifico, em cumprimento do dcspaclio retro. que o teor do auto a que o 
requerente se refere, arquivado nesta Secretaria, 6 como se segue. 

Auto de í~erificaçüo da ezisfévtcio dos restos de Pedro Alzwres Cnbrol. 

No ano de mil oiticeiitos e oitenta c dois do tiacimento de Cristo, aos seis 
dias do nits de agasta, riesta cidade de Saiitareni e templo de Nossa Seniiora da 
Graça, onde vim eu Escrivão da Camara hlriiiicipal da mcsma cidade em com- 
panhia dos dignos Vereadorei da mesma Camara; e bem assim achando-se nes- 
te templo u Excclaitiçsimo Governador Civil do Distrito, e reii secretario geral, 
os inembroi da Junta Geral que coiistituein a sua coniissáo executiva; o digna 
A<lmi*iistrador deste coiiccllio, como tal e como clieie interino da policia, os 
magistra<los judiciais, o Excelentissinio Govcriiador Milir;ir, comandarite do re- 
gimento de artillieria trEs, os reverendisçinios reitores do Semiiiario. do pzitriar- 
rado, e vigario geral do arcel-iispado, e muitas autr;ic pessoas das mais coiispicu;is 
ileita cidade, cidadáas, cclesiaçticos e niilitarer a associaçáo comercial dcstn ci- 
dade, todos coiividados pela comissio patriotica, coristituida pelos iiave i~ l t in io  
cavallieiros aisiirados rio fim deste auto, 1x10 presidente desta comissão foi di!o 
que, tendo-se espalliado coni aliarciicias de vrrdadc, por ocnsiáo da visita içit;i, 
Iiá poucos anos, a esta cidade por iim ilustre pcrsonagrm, que liauiani dci;ili:i- 
recidos do respectivo sepulcro os restos iiiortaic do iiiclito navegador portugiits 
L'rtlro Aivares Cabral, descobridor do Brasil. e ieiido justo e coiiveiiicnte a he:ii 
<Ia vrrdnde hiçtbricn, ucriiicai o credito que pode merecer tal aiirmayão, a 
mesma rornisváo, depois dc 011ti<las as ~lr~eçsariils autorizaç6ei. cntre as i:il;ii,s 

a do digno representante da iamilia do respciiaicl firiailo, que é atunltiiciite c, 

Excelcntisçiino Senlior Dom José Maria de Figucircdo Cahrnl da Camarzi, i c  

liropõc mandar arredar a caiupa ~rpiilcral. exibrriite na capela do Criirciro n<ic 

está do lado esquerdo da capela-miir do ienrplo, campa que teni a ~cgiii>iie leseii- 
da. e~ii  aiitigos cnraciéres giiticos: 

Aqui jaz pedia1 .a!-ez cabra1 e doiia Izabel de caslro sua mo- 
lher cuja lie ebta cafiella Iic de todos seus erdeyrus aqtinll depoi- <I:, 
morte de seu maririo iog catiiarcyrn niór da iiaiitn doiia 1i;;ir';i 

fylha de1 rcy dó João iio'o Sfior lio terceyro deste nomc. 
6 aposto 1882. L t á u  aqui os ossos de I'. 4. Gibral. O ~iiilo 

na Toro do Tonil~o. e C;!. Ala!. de Sankirrni. 

E fazer veriiicar, pelos dignos facultativos presentes a este ato, os Ilrce- 
leriiissirnoi Seiiiores corisellieiro José Maria dc Meio e comeiidador Antonio 
dos  santo^ e Aritonio Mcrides Pedrosu. se iiai~urla campa existetii orsadas <iiir, 
pelo seu estado e condiçóes, possam dar a ccrtera moral de que entre elas <leiriii 
estar as ciiizaç do tiosso tiavegadar. 

E aceitarido os reieridoç iacultativos e eiicargo de fazerem aquela veriii- 
ca&, e passarido-se a alastar a pedra sepiilcral, apareceu um carneiro atnplo 
de dois metros e quarenta ccntimetros de comprimento por um metro e riritc 
ceiitirnetros de largo e iioveiita centimetros de profuiido, tio iurido dele <leri:i- 
raram os peritos que encontraram unia camada de terra, de um a dois decimr- 
tros de espessura, e por debaixo desta as ossadas de tres esqueletos distintos. 



Um destes, quc tem o craneo prorimo da entrada do carneiro, acha-se numa ex- 
cavacáo formada em cal, que, tendo endurecido pelo tempo e prma~relmente pelos 
liquidoç absorvidos do cadaver, tomou pelo lado interno a forma deste pelo 
externo a dum caixjo de madeira escura, cujos restos se descobrem. Mais para 

o fundo do carrieiro está outro escpeleto, onde os reçtigios do caixão sáo menos 
aparentes, e iinalmente para o lado esquerdo um terceiro, que parece ali foi 
colocado em ocasiáo diversa das dos d ~ i ~ p r i i n e i r o s .  (O ~r ime i ro  cadaver ali 
inumado foi o do filho, o seguiida o do pai e o terceiro e ultimo o da rnáe). 

Náo se wdendo Iioje demonstrar de modo iacil qual destes dois esqueletos 
é o do grande navegador portugiièç, há, pela grande vetustez que todos incul- 
cam ter, a certeza moral que um deles lhe pertence, e que os outros sio de 
pessoas de sua iamilia ali inumadaç em época proxima à do primeiro. E, como, 
t o d a  as pessoas presentes viram que taeç declarayões são verdadeiras, etr, con- 
firmasão irão arsiriar este auto, depois de por mim ser lido em voz alta e con- 
ferido com o seu duplicado tambem por inim subscrito e por todos do mesmo mo- 
do assinado. para que um dos exemplares se deposite no arquivo da Torre do 
Tombo e outro fique no arquivo da Camara Municipal desta cidade, delermi- 
ziando-se outrossim mandar escrever ao fundo da pedra sepulcral a seguinte nota, 
tambem em caractercs goticos: 

6agos to  1882. Estão aqui os ossos de I>. A. Cabral. 1'. auto na Torre do 
Tombo, e C. M. de Santarem. 

E a todas as pessoas que assistiram a este ato foi distribuido um pequeno 
cartão, contendo a iilscri~áo sepulcral do iiioliunietito e que deve ser aberta 
em comemora~áo destes fatos. E eu, João Lúcio de Faria Metides Costa, :Escri- 
vão da  Camara hfunicipal do cancellio de Santârem o subscrcri e asiiiio. 

Visconde de Andaluz, governador civil de Santarem. - Conde de Fornas 
de Algodres (Manuel), presidente da Camara hfutiicipal de Santarem. - Joáo 
Maria dc Oliveira, vire-presidente da Camara Illunicipal, - José Joaquim Kunes, 
vereador. - Francisco de Paula e Castro, vereador. - Antonio Victoria da 
Matta, vereador. - D. José Maria de Figueiredo Cabra1 da Camara. - Aiitonio 
Candido da Costa, tenente coronel de artilharia, governador militar. - Fra:icisco 
Afonso da Costa, juiz de direito. - P. Agostinho de Almeida e Azevedo, vi- 
gario do concelho. - Dr. Cancgo Joáo Rodrigues, reitor do Semiriario patriar- 
cal. - Consellieiro José Maria de Melo. - Antonio dos Santos. - O deputado 
Conde Sobra1 - José Joaquim Izidro dos Reis, secretario geral. - hlrrquêç 
de Bellas. - Augusto Ceçar de Gouveia da Silva Homem, delegado do tFsouro 
d e  Santarm.  - Augusto dos Santos Ferreira de hfiranda, advogado c dci con- 

celho de Distrito. - Frederico Augusto Pimentel, diretor de abras píiblicaç. 
- Joáo José da Fonte, prior de Marvilla. - Padre Antonio Maria Dias Bar- 
bosa, prior de S. Nicolau. - Joáo Batista Augusto dos Santos, prwcurador à 
Junta Geral do distrito. - Conego Antonio Venancio de Carvalho. - Conego 
Antonio Pedro da  Costa, prior da freguezia do Salvador. - Conego José ]Maria 
de Carvalho. - Aliredo Julio Cravador, presidente do Montepio da  Ribei:ra. - 
Alexandre Marques Sampeio, presidente da Associaqáo Comercial e do Ivionte- 



pio de K, Sra. do Carrno. - Antonio José de Figueiredo, cirurgião. - Antonio 
Fernaiirles hlelicio, adniinistrador do correio. - José ?;avier da Silva, tenente 

t coruiiel dc engeiilieiros. - Joaquim 'Jaz Pereir*, membro da Associa$io comer- 
cial, - Guiilierme Tell Caldeira dos Reis, empregado piiblico. - Manuel da 
Costa Leandro, secretario servindo de presidente do Monte-pia de K. Sra. da 
Co!icci~Zo. - Manuel Maria de Castra. - 1,hniiel Maria Holbedie Correia, pro- 
~irictario. - João Maria da Silva, secretario servindo de presidente do Monte- 
pio filarrnoiiico I . ?  de dezembro. - Coinendador Candido Cardiso Callado. - 
Eugenio Ceçar hlonteiro, artista. - Filipe Rodri~weç Ribeiro, - Antonio Ber- 
riardiiio da Silva. - Joçé de Carvallio Ranios. - Henrique José de Carvaliio. 
- Joaquim Kicdau Gomes. - Joaquim Augusta Burlamachi P .  Marecnç. - 
Antonio Maria Machado, artista, Joáo Marques da Perpetua, professor. - Joáo 
Maria dc Souza, secretario do Moniepio da Ribeira de Satitaran. - hianuel 
Pedro Montez. - José Angelo da Silva Sergio. - Antonio Rdrigues Teixeira. 
- Raiael Adelino de Abreu Calhamar. - João Pereira Galváo, empregado 
público. José Avelino de Oliveira, telegráfico. - Gregorio Nunes de Sequeira, 
proprietario. - Felix Francisco, ferrador-forjador. - Guilherme da Silva. - 
José Gomes, 2.0 sargento. Joçé da Silva - Antonio Laureano. Francisco Igna- 
cio da Silva. - Francisco de Paula Oliveira de Carvalho. - José Jeronimo. 
- Jo2o &laria Fragata Junior, amanuense da Camara de Santaran. 

A Comwsóo 

Joaquim Maria da Silva, professor e reitor do liceu e advogado. - Viscon- 
de de Atouguia. - Silverio Alves da Cuntia. - Zeferino liorberto Gonçalves 
Brandão, capitão de artilharia,. - Paulino da Cunha e Silva. - Antonio Men- 
des Pedrosq médico. - João Rodrigues Ribeiro, professor do liceu. - Joáo 
Fagundo da Silva, professar do liceu nacional. - Joaquim José Tavares Serra- 
no, - João Lúcio de Faria Mendes Corta. 

Nada mais se continha no referido auto de que passei a presente certidáo 
em Saiitarem aos dois dias do mês de agosto de mil novecentos e dois. 

Auguçto Cyriaco de Lima. 

Não satisfeito com o resultado da l? verificação do tú- 
mulo de Cabral, Alberto de Carvalho requereu e conseguiu 
que se fizesse um novo exame. No "Diário do Governo", 
de 12 de fevereiro de 1903, acha-se publicada a portaria do 
Conselheiro Vargas, Ministro de Obras Públicas de Por- 
tugal, nos têrmos abaixo: 

"Sua Magestade E1 Rei, a quem foi presente o reque- 
rimento, em que o cidadáo brasileiro Dr. Alberto de Car- 
valho, pede que seja aberta a sepultura que contem os o* 
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EOS de Pedra Alvares Cabral, e que se julga conter ainda 
outras ossadas, a fim de se verificar, pelo respectivo exame 
osteologico, qual a, assada do grande descobridor, há  por 
bem, conformand~e com o parecer do conselho superior 
dos monumentos nacionais, deferir esta pretensão e deter- 
minar que uma comissão composta do governador civil do 
distrito de Santarém, Dr. Eduardo Simóes Baiáo, que será 
o presidente, do presidente da comissão executiva dos mo- 
numentos nacionais, Sr. Conselheiro Augusto Fuschini, dos 
Drs. José Antonio Serrano e José Leite de Vasconcelos e do 
diretor de obras públicas de Santarém, proceda a exiima- 
ção e faça todos os estudos e observações necessarias, quer 
sobre os ossos quer sobre quaesquer particularidades his- 
tóricas ou arqueológicas, com a assistencia da autoridade 
eclesiastica dn localidade, lavrando-se auto circunstan- 
ciado de tudo o que ocorrer e abservandwse nesta cerimonia 
todas as praxes estabelecidas em atos desta natureza". 

Êste segundo exame pericial deu-se a 14 de março de 
1903, na presença de diversas autoridades e, ainda, na de 
Alberto Fialho, então Ministro do Brasil em Portugal, em 
caráter particular, e de Alberto de Carvalho. A diligênck 
foi realizada pela comissão nomeada, a qual foram agrega- 
dos outros peritos, notadamente o Sr. Joaquim Maria. da 
Silva, ex-reitor e professor aposentado do Liceu de Sa,nta- 
rém, que já de algum tempo vinha se interessando :pela 
Igreja da Graça e pela sepultura de Cabral. 

A descida para o carneiro teve início por uma escada 
com cinco degmus, situada debaixo de uma pedra que for- 
ma alcapáo, porém, para pór a descoberto o interior da s+ 
pultura necessário foi deslocar parcialmente a enormelaje 
que eilcimava toda a superfície. Duas largas horas durou 
êste trabalho. 

A laje tumular foi afastada apenas o espaço necese'ário 
pam permitir que se observasse a margem direita da carnpa. 
Ai, nesse canto, uma pequena aglomeração de ossos huma- 
nos den~inciava ser os despojos que haviam sido examina- 
dos em 1882. Dois peritos desceram ao interior da carnpa, 
o Dr. Serrano e Leite de Vasconcelos. O Dr. Serrano vol- 
tou e postou-se junto a escada do jazigo. 

O Dr. Leite de Vasconcelos começou a erguer os des- 
pojos e a entregá-los ao ilustre anatomista que se incum- 
bira de examiná-los. Após algum tempo a esperança de 
poder reconstituir o esqueleto de Cabral já se ia desvisne- 



cendo, tal a promiscuidade em que se achavam tibias, vér- 
tebras, mandibulares com as suas dentaduras, umas gastas, 
defeituosas; outras fortes, comprovando a plenitude da 
vida. 

O carneiro já denunciava um numero de corpos maior 
do que squèle que fora verificado no exame de 1882, e que 
era de três. 

De maneira diferente estavam colocados os ossos guar- 
dados naquela sepultura. Os primeiros estavam no 
ângulo superior do túmulo, desordenadamente, como ha- 
viam sido repostos, quando do l? exame. Os que estavam 
debaixo da segunda camada de terra, junto ao fundo da 
sepultura, estavam uns tal como haviam sido postos no 
ato da inumação, outros denotavam que haviam sido tras- 
ladados de outra sepultura, como bem elucidou o Dr. Ser- 
rano em seu relatório que transcrevemos, para maior elu- 
cidação dêste modesto trabalho. 

Conclui o Dr. Alberto de Carvalho que a posição dos 
dois esqueletos que jaziam no fundo do carneiro, por suas 
posições iguais as de seu enterramento, constitui uma prc- 
va convincente de que a sepultura de Cabral de plena cer- 
teza, não havia sido violada, conforme a versão que infun- 
dadamente se achava em voga além de permitir a prova 
irrefragitvel de que ali se achava a ossada do navegador 
português Pedra Alvares Cabral. .* 

Um crânio de venerável anciania emergiu do fundo 
carneiro, de sob a segunda camada de terra; duas tibias 
situadas em posição paralela, apoiavam-se sobre êle, de- 
nunciando que aqueles despojos tinham sido transladados 
de outra sepultura, circunst&ncia que se verificou com os 
restos de Cabral um dos primeiros encerrados naquele ja- 
zigo, o que veio permitir julgar-se serem, com bastante pro- 
babilidade, os ossos do rlescobridor do Brasil. 

"Afastadas as tíbias e cuidadosamente levantada pelo 
perito aquela tenue reliquia, logo desagregou-se ela em di- 
minutos fragmentos, e quase desfeita em pó tornou a cair 
no túmulo, impossibilitando a tentativa para dali retirâ-1% 
e dissipando a última esperança que nos era licito acalen- 
tar''. 

Continua A!berto de Carvalho: -"A verificação de tão 
grande numero de corpos ali inumados, pelo menos seis 
adultos de ambos os sexos e de idade varias e dois menores, 
veio, porem, confirmar e justificar o epifacio turnular: 



"Aqui jaz pedra1 varez cabml e dona Izabel de castro sua 
inolher cujn he esta capella he de todos seus erdeyros.. ." 

Depois de terminados os trabalhos de verificação (dos 
ossos, ainda faltava remover uma grande quantidade de 
terra que se achava no fundo do carneiro. Inúmeros frag- 
mentos de ossos se achavam de mistura com essa terra 
saturada de pó humano. 

Às seis horas da tarde todos os ossos retirados tinham 
sido provisòriamente colocados em duas urnas de mogno, 
interiormente forradas de chumbo, fechadas à chave. Ou- 
tra urna escavada em pedm branca, foi descida ao car- 
neiro, a qual deveria recolher os restos mortais que, no 
dia seguinte, ali foram colocados. Um fato interessa:nte 
foi observado durante a exumação dos ossos. Alguns ossos 
de animais destinados à alimentação foram ali encontra- 
dos, que a piedade supersticiosa de um sobrevivente teria 
colocado no ataúde. Êsses ossos foram levados paralisboa 
com o fim de serem classificados e reconhecidos as espé- 
cies a que pertencem. 

"Ficou assim concluida aquela comovente exumação 
cujas fases diversas nos tinham trazido ansiados durante 
o dia todo, e cujos preparativos nos haviam demorado em 
Portugal por largos meses", diz Alberto de Carvalho. 

RELATÓRIO 

Os srs. drs. José Antonio Serrano, peritemédico, e Leite 
de Vasconcelos, peritearqueólogo, redigiram o presente iau- 
do com o qual concordaram o presidente e demais memk~ros 
da comissão. 

Os peritos declaram o seguinte: 
I - Depois de levantada a tampa, que tem uma ins- 

crição já várias vêzes publicada, descemos ao carneiro pe- 
los tres degraus que tem à entrada. 

E encontramos à superficie ossadas humanas em a. 
de envolta com alguma cal e terra proveniente certamente 
de detritos orgânicos cadáveres, madeira de caixões, rou- 
pas, etc.). Estas ossadas tinham, pelo que se vê, sido m e  
xidas por ocasião da abertura do túmulo em 1882. Man- 
damos cavar e notamos que por baixo havia uma espessa 
camada de cal que ocupava todo o fundo do carneiro. A 



espessura desta camada era de uns Om,23; e do depósito 
superior (terra) era de Om,12 nuns sítios de Om,08 em 
cutros. Em b, envolvido profundamente na cal, havia um 
esqueleto, em grande parre; o cadáver a que êle pertencia 
tinha sido deitado em decúbito dorsal, o que se averiguou , 

pela posição de uma série de vértebras dorsais, que man- 
tinham as suas relações anatômicas, pela posição dos ossos 
da bacia, etc. 

Em c encontram-se, também cal, muitas costelas, o que 
demonstra que aí teria sido depositado um cadáver e háa 
meras ossadas. Com um osso sacro foi encontrada um& fi- 
vela metálica, o que dá a entender que esta pertencia. a um 
cinto e que nesse sítio foi também depositado um cadáver 
e não uma ossada. 

Não obstante o que fica dito, não há dúvida de que 
muitos ossos estavam fora de sua posição natural; assim. 
junto de um dos topos do carneiro, em d, foi encontrado na  
cal um osso ilíaco; em e, igualmente na  cal, foram encon- 

trados ossos longos em wntacto 
com um crânio; em f, a Om,2 do 
topo, foi encontrado um sacro. 

Os ossos que estavam soltos a 
superficie tinham sido revoltos, c* 
mo se supõe acima; por ocasião da 
abertura do túmulo em 1882; os 
que estavam deslocados nas cama- 
das profundas da cal, camadas que 
o exame de 1882 não atingiu, iii- 
nham-no sido provavelmente por 
ocasião de outros enterramentos. O 
carneiro foi todo cavado e esva- 
ziado. 

Dimensões: 2m,10 x lm,30 x Ow,91. O chão era r& 
vestido de tijolos; as paredes eram rebocadas. 

Objetos aparecidos nos depósitos (na  cal e na terra): 
1 )  Uma fivela de cobre ou bronze, de que se falou 

acima ; 
2) Muitos fragmentos de madeira, provenientes, evi- 

dentemente, de caixões ; 
3 )  Quatro pregos de ferro, de Om,08 de comprido, pro- 

veniente, certamente, dos mesmos caixões; 



4)  Dois objetos de ferro, indeterminados, de Om,08 
de comprido; 

5) Um objeto de ferro, com uma extremidade mais 
adelgaçada, que parece teria sido encabada; tem de com- 
prido Om,35; 

6) Um fragmento de vidro azul, pertencente ao bdjo 
de um vaso; e um pé, também de vidro, pertencente a outro 
vaso, talvez uma (êstes vasos teriam contido água benta, 
segundo um costume outrora muito usado). 

Os ossos foram depois colocados numa urna de pecka, 
fechada, que se encerrou dentro do carneiro. Neste, vão 
ser colocados também os objetos aparecidos. 

I1 - O exame dos ossos principiou, naturalmente, pe- 
los que em a se achavam amontoados e a descobertos, sobre 
a camada terrosa e calcária, que ocupava todo o pavimento 
do carneiro. Ora logo ali se reconheceu a existência de 
peças esqueléticas, pertencentes, pelo menos, a três :pes- 
soas, pois que, entre essas peças, bastante numerosas, h a  
via : 

1) Um crânio adulto, perfeitamente conservado; 
2) Outro crânio adulto, de maior desenvolvimeinto, 

mas parcialmente destruido, faltandelhe o occipital e por- 
ções dsseas circunvizinhas ; 

3 )  Alguns ossos de pessoa ainda não adulta; 
Ficava pois, certo que, se dentro do carneiro, conforme 

se exarara no auto de 1882, havia três ossadas, as- respecti- 
vas peças ou tinham pertencido a cadáveres depositamdos, 
cujos restos naquele ano ou em época anterior, foram re- 
volvidos, perdendo as relações naturais de posição, ou já 
como ossadas haviam sido transferidas pam esta sepultiura. 

Mas o escavamento consecutivo da camada térreo-cal- 
cária veio breve demonstrar que era muito maior o núniero 
de pessoas - entre adultos e crianças - cujos despojos ja- 
ziam dentro desta cripta e que, havendo entre os adultos 
mais de um indivíduo do sexo masculino, toda a tentativa 
de discriminação dos ossos de Pedro Alvares Cabra1 esbar- 
rava no impossível. 

Eis, em resumo, as principais averiguações que pude- 
ram empreender-se : 

a) Quanto ao número de ossadas - O estado dos os- 
sos não permitia determinar com todo o rigor o número 
de indivíduos a que haviam pertencido ; crânios inteiros, 



ou quase, restavam só três, sendo dois dêles os acima apon- 
tados, e que estavam em a, e mais um em e, com a base 
para cima, sôbre que descansavam, paralelas e encostadas 
a parede de sepultum, as tíbias direita e esquerda de um 
individuo; êste terceiro crânio esboroou-se todo, mal se des- 
locou. Os ossos compridos dos membros, e de entre eles 
os fêmures, foram os que permitiram, pela quantidade e 
relativa conservação, apurar maior número de indivíduos 
adultos nesta sepultura. Esse número foi de seis, pelo me- 
nos, havendo a certeza de que será maior, pois de vários 
fémures só restavam fragmentos. 

b)  Quanto a idade - A determinação, pelo menos, de 
duas crianças pôde ser feita por dois mandibulares em per- 
feito estado, mostrando um ainda inclusos, outro parcial- 
mente ~XC~USOS, os dentes secundários. E deveria haver 
mais, porque uma omoplata de exíguas dimensões parecia 
pertencer a individuo de poucos meses. 

Ainda outros mandibulares se nos ofereceram a exa- 
me: 1 )  um de adulto com forte dentadum muito bem con- 
servaaa; 2 )  outro de adulto, talvez feminino, com formosos 
dentes, que se faziam admirar pela regularidade da forma 
e a finura do esmalte; 3 )  outro de adulto já um tanto des  
dentado; 4 )  outro, finalmente de pessoa velha, tendo atr* 
fiada em toda a extensão a parte alveolar, de que não res- 
tavam vestígios, e com as características de provecta idade. 

C )  Quanto ao sexo - Muitos dos fêmures, que servi- 
ram para determinar o número de ossadas, tinham desen- 
volvimento próprio do sexo forte. Em dois sacros porém 
- pertencentes ou não aos fêmures referidos, eram indu- 
bitáveis os caracteres masculinos, (grande altura, relativa 
estreiteza, concavidade acentuada, e seis peças vertebrais. 
destas a última usurpada ao cóccix). 

Noutro sacro, pelo menos. e num coxa1 puderam reco- 
nhecer-se caracteres femininos. 

d )  Quanto a especie - A comissão de 1882 achara 
na sepultura muitos ossos de animais, conchas bivaives 
etc.. o que tudo entendeu dever retirar, ficando êsses ob- 
jetas guardados num armário da sacristia da igreja. En- 
quanto se desviava a campa pesadíssinm que cobria o car- 
neiro, examinámos êsses objetos e entre êles deparararn- 
se-nos : 

1 )  u m  cabeça óssea parecendo ser de caprídeo; 2 )  
ossos diversos, talvez do mesmo animal; 3 )  outros ossos 



de animais parecendo ser de outra especie; 4 )  as wnchas 
bivalves já acima referidas. Nestas quatro alíneas falta- 
nos competéncia para quaisquer afirmações sobre capitu- 
lação de espécies; 5 )  alguns ossos humanos a saber: duas 
vértebras dorsais, duas costelas duodécimas (direita e es- 
querda) e uma clavícula de pessoa ainda nova. com unia 
anomalia não assaz frequente - faceta articular para a 
apófise coracóidea da clavícula que emparelhava com a 
primeira e tendo a mesma anomalia. 

Também, por nossa parte, encontramos no carneiro itl- 
guns ossos de animais; e entre êles um fmgmento de osso 
forte e espêsso mostrando numa das margens uma super- 
fície de secção nitidamente praticada, qual poderia fazê-la 
uma machada de wrtador. Era como se pertencesse (sem 
podermos assegurá-lo! a uma peça de carne que tivesse 
vindo do açougue. 

Por tudo que observamos, cremos afirmar-se: 
1) Que dentro da sepultura, onde històricamerite 

consta existirem os últimos despojos de Pedro Alvares (h- 
bral, seencontram ossadas de muitas pessoas de várias ida, 
des e sexos. 

2 )  Que o número delas, ao certo, não pode deterini- 
nar-se, pois muitissimos ossos se reduziram a detritos; não 
havendo dúvida de que não seriam menos de seis ossaclas 
de adultos, masculinos e femininos, e duas ou três de 
crianças. 

3 )  Que a discriminação da ossada que pertencia a 
Pedro Alvares Cabral. é de todo impossivel. 

O naturalista sr. Alberto Girard determinou as espé- 
cies animais a que pertenciam os ossos não humanos a que 
acima se faz referência, os qu;lis lhe haviam sido remetidos 
por um dos peritos médicos. Eis a relação dessas espécies: 

Coelho ( Lepus cuniculus, Linnaeus ) 112 bacia. 
Boi (Bos ta-, L.) a - fragmento da omoplata, b - 

fragmento da costela media. 
Galinha (Gallus bankiva, Temminck) a - 1 humr:ro, 

b - fragmento de sternum, c - femur esquerdo, d -- 1 
cubitum, e - fragmento de bacia. 

Na de São Sebastião, no Rio de Janeiro, fw 
r;~m depositados residuos dos restos mortais da sepultura 
de Cabral, trazidos pelo infortunado jurista Alberto de 



Carvalho, cuja bibliografia. transcreveremos no f i a 1  dêste 
trabalho. 

Aureliano Leite, em o "Jonial do Comércio", do Rio, de 
27 de fevereiro de 1955, transcreve textualmente os dizeres 
da lápide colocada na Catedral de SSáo Sebastião, cujos têr- 
mos são: 

"Aos 30 de Dezembro de 1903, sendo Arcebispo desta 
Arquidiocese D. Joaquim Arcoverde, foi aqui depositada 
uma urna dupla de chumbo e madeira, contendo resíduos 
mortuários de Pedro Alvares Cabral, descobridor do Brasil, 
extraídos aos 14 de Março de 1903, de sua sepultura na 1- 
.ia de N.. S. da Graça, de Santarém, em Portue;al. onde, 
desde o ano de 1529, achavam-se em jazigo.de fámília, tra- 
zidos e doados a esta Catedral pelo Bacharel Alberto de 
Carvalho". 

Alberto de Carvalho prova, com exuberância de docu- 
mentos, a perpetuidade do jazigo de Cabral. Constam es- 
sas provas dos seguintes d~cument0~:  

"17 De alguns registros do Convento da Graça de 
Santarém, hoje recolhidos à Torre do Tombo. 

"20 Da obra manuscrita em quatro volumes, da lavra 
ao Padre Rousado, frade do Convento da Graça de Santa- 
rém, intitulada "Pomar Genealogico" que possui, em Lis 
boa., o sr. Visconde de Sanches de Baena. 

"30 Do manuscrito antigo, provavelmente do século 
XVIII, que faz parte da coletânea organizada pelo finado 
exmo. Sr. Antonio Joaquim Moreira, sob o titulo "Coleção 
&e Epitáfios, Inscrições e Letreiros", que se encontra na 
biblioteca da Academia Real das Ciências, em Lisboa. 

"40'. Do livro impresso que o Padre Igmcio da Piedade 
Vasconcelos, publicou em Lisboa, no ano de 1740, sob o tí- 
tulo "História de Santarém Edificada". 

Ultima AIberto de Carvalho a sua segunda memória. 
descrevendo o estado anterior da aampa de Cabral e as mo- 
dificações efetuadas após as suas diligéncias, no sentido de 
FB a mesma, melhor protegida. 

É dele a seguinte expressão, ante o abandono em que 
se encontrava a sepultura de Cabral, senhor de Belmknte. e 
-4lcaide mor de Azurara : 

"O puro ideal de justiça histórica empana-se diante 
dessa rnanifestaçSáo estupenda de indiferença pelo lugar (lue 
guarda os restos do rival do Gama, dêsse quase êmulo de 





pena legal (Rio, 1896). Prática da advocacia. Causas cele- 
bres brasileiras. Estudos de Direito Criminal Aplicado. . . 
defesas no Crime (Rio, 1898), Causa passional. Legitima 
defesa e fórça irresistivel. Resumo da defesa proferida pe- 
rante o tribunal do juri a favor de Emilio Gonnet, acusado 
de homicídio. Câmara Criminal. Processo de injurias im- 
pressas. Autores: The New York Life Assurance Company 
r a Companhia Nacional de Seguros de Vida Sul Ameri- 
cana. Réu: Joáo Pires Junior, Discurso em defesa do réu 
(Rio, 18961, La. Crise financière au Brésil. Le change et 
l'affirmage des chemins de fer brésiliens (Lisboa, 1897), 
Memória a respeito da sepultura rasa do descobridor do 
Brasil, Pedro Alvares Cabral, na Igreja da Graça em Santa- 
rém, Portugal (Lisboa, 1902), Leis inconstitucionais e rea- 
cionárias. Resposta de um brasileiro ao Manifesto Restau- 
rador do Príncipe D. Luiz de Orleans e Bragança (Rio, 
s/ d.). 
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SÔBRE A FUNDAÇÃO DE JUNDIAf 

"Etiam per me Brasilia magna" --Também graças a 
mim o Brasil se tornou grande - Eis, a esclarecida e justa 
divisa da heróica gente e da gloriosa terra jundiaíense. 

Não é apenas na atualidade que se registra a colabora- 
ção valiosa de Jundiai no engrandecimento de São Paulo 
e da pátria comum. Sobressaem atitudes patrióticas e rea- 
lizações beneméritas em todo o decorrer de sua história, sé- 
culo após século, num esforço constante, numa positividade 
meritória e numa realização efetiva do lema que fixa o 
caráter, a índole, as virtudes, e as qualidades de um povo, 
do nobre povo de Jundiai, que tornou maior a nação, que 
ajudou a delinear as fronteiras do país, que contribuiu p s  
derosamente pltra a formação da nacionalidade, que, nos 
árduos tempos das lutas e das batalhas guerreiras, honrou 
as armas entregues às suas mãos, e que, nos bonançosos 
tempos de paz, tal qual a abelha operosa e diligente, chan- 
tou em magnífica e esplêndida. colmeia, as bases económi- 
cas de sua indústria. de sua agricultura e do seu comércio, 
sólidos baluartes, expressivos sustentáculos do progresso 
paulista constituido no século XX em um dos mais assina- 
lados niotivos de orgulho nacional. 

Entre os fatores que iniciaram essa grandeza, que, no 
princípio, nortearam os rumos a serem seguidos por gera- 
ções sucessivas, e de cujos esforços, trabalhos, energias e 
sofrimentos, germinaria opulentamente a semente fecunda 
transformada no decorrer do tempo, na magnífica reali- 
dade de nossos dias, encontra-se a figura sugestiva, a per- 
sonalidaãe marcante de Rafael de Oliveira, o velho, injusta 
e incompreensivelmente apontado como um criminoso pas- 
sional. 

Aí estão os nossos arquivos, ao alcance das nossas 
mâos encontram-se os escaninhos do passado, abundantes 
as peças documentais sôbre a história seiscentista de Jun- 



diaí, no entanto, náo há um só documento que nos fale, 
que cite, que nos aponte, que nos prove, o crime passional 
de Rafael de Oliveira, o velho, tão fantasiosa, imaginativa, 
infantil e inverdadeiramente descrito por um pretenso 
historiador em minúcias de eshrrecer qualquer pesquha 
dor honesto do nosso pretérito. 

O conceito de crime e de criminoso tem evoluido com 
o perpassar das eras. A temível pecha de degredado que 
pesava ab re  muitos dos primeiros povoadores do Brasil, 
começou a ter conceito diferente, bem mais suave, quanido 
o Barão Homem de Me10 e o saudoso Afranio Peixoto es- 
tudaram e explicaram, a luz do direito português e das or- 
denações manuelinas e filipinas, o significado jurídico da 
palavra e os motivos que originavam a aplicação da pena 
de degredo. 

Inúmeros os vultos gigantescos do período heróico de 
nossa formação cujas atitudes e atividades colidiam com 
princípios e normas estabelecidas para uma vida comimni- 
tária em sociedade já culta e civilizada como a eurapeia, 
donde se originavam os colonizadores, normas e princípios 
inaplicáveis, porém, até um certo ponto no territbrio sel- 
vátiw, hostil e agressivo da América. Daí a wlisão, dai 
muitas vêzes o desentendimento, e mesmo a espada e a p a  
lavra do, justiça que chegaram a cercear a ação da oon- 
quista territorial e do domínio continental. Esta diver- 
gência delineou-se francamente na eclosáo e no desenvol- 
vimento do bandeirismo. Contra o maior dos sertaniistas 
que perlustraram o solo brasileiro, aquêle ciclópico Antonio 
Raposo Tavares, expediu-se ordem de prisão. Não fossem 
a altivez, a decisão, o espírito independente dos paulistas 
que lhes caracterizou a índole heróica e a psicologia aven- 
tureira, não fâssem a rebeldia e a inconformarção ante os 
dispostivos que lhes cerceavam a expansão, não fossem as 
especiais condições geográficas do planalto cujo acesso à 
Serra do Mar dificultavam, não poderíamos, no preseiite, 
nos Òrgulharmos da máxima epopéia levada a efeito em ter- 
ras da América e de ser nossa herança legítima e apanágio 
de nossos antepassados, a imensa obra de configuração fí- 
sica do Brasil, de delineamento e fixação do perfil geográ- 
fico da Pátria. 

Na plèiade soberba dos bandeirantes paulishs, inclui- 
se Rafael de Oliveira, o velho, e, após estudarmos através 
da documentação coeva a sua vida generosa, a sua :labo- 
riosa existência dedicada ao bem comum e à felicidade fa- 



miliar, chegamos a conclusão de que o único delito que lhe 
podemos imputar é o de ter sido bandeirante, de ter dila, 
h d o  as fronteiras da Pátria, de se ter sacrificado em favor 
da grandeza territorial que, para nossa ufania, ostenta 
brioso o Brasil de nossos dias. 

Conta-nos o já referido imaginoso e fantasioso autor 
que, numa quinta-feira santa, quando os piratininganos se 
recolhiam piedosamente aos deveres religiosos, Rafael de 
Oliveira, o velho, apaixonado pela sua comadre Petronilha 
Rodrigues Antunes, ajudou-a. no assassinato do marido, 
José de Camargo Antunes, negociante em secos e molha- 
dos, estabelecido na Rua de S. Bento. Praticado o delito, 
os homicidas, seus filhos e escravos, abandonaram a vila 
de S. Paulo, dirigindo-se a uma região desabitada, coberta 
de matas virgens onde corria o rio dos Jundiaí e, em uma 
de suas margens, c~nstruiram dois casebres de pau-a-pique, 
núcleo seiscentista da atual Jundiaí. 

Não é muita fácil aos mais experimentados historiado- 
res determinarem a profissão dos antigos piratininganos 
nem tampouco localizarem as suas moradias. Isto requer 
muita pesquisa e muito conhecimento particularizado sôbre 
os documentos. O que ressalta, porém, mais aberrante- 
mente da descrição é a conivência dos filhos de Petronilha 
e de Rafael com os assassinos e, no primeiro caso, com os 
assassinos do próprio pai, delinquentes a que deram apoio 
e ajuda, embora conhecendoos como os destruidores da vi- 
da do próprio genitor. Bastaria isso para que, profunãa, 
mente. se abalasse a veracidade da descrição acima citada. 

Há mais, porém, muito mais. Das fontes históricas 
primárias e secundárias, por nós consultadas e até hoje co- 
nhecidas, nada encontramos que positive o crime passional 
atribuido a Rafael de Oliveira, o velho. Daquelas fontes, 
salienta-se; porém, a dedicação de seus descendentes na 
formação e desenvolvimento iniciais da famosa vila cujo 
tricentenário se comemorou este ano e da qwl  foram capi- 
tães-mores, Rafael de Oliveira Cordeiro e Antônio de Oli- 
veira Cordeiro. netos do velho Rafael, cuja biografia, ana- 
lisada com minúcias, permitenos concluir positivamente 
zm favor da inexistência de crime passional em sua vida. 

No testamento de Paula Fernandes, sua primeira es- 
posa, declara a testadora, ao ditar as últimas vontades: 
"Deixo a meu marido por meu testamenteiro e lhe deixo o 
remanescente de minha terça para que faça por minha al- 



ma como eu fizera por ele", expressão que demonstra a 
harmonia em que vivia o casal. Ao se processar o inven- 
tário, no último dia de setembro de 1614, estava presente 
apenas Maria Gonçalves, mãe de Rafael, porque êste :par- 
tira para a sertão, fato que levou Alfredo Ellis Júnior a 
concluir pela existência, naguela época, de uma bandeira 
ainda não identificada. 

Passados três meses e meio, Rafael, "Vindo novamente 
de fora", apresentou-se nas "Pousadas do juiz de órfãos 
Eernardo de Quadros"", para declarar os bens que, por- 
ventura, tivessem sido omitidos no inventário da-esposa. 

Ora, a emigração de Rafael de Oliveira, o velho, e de 
Petronilha Rodrigues Antunes para a margem do rio dos 
jundiais é 'assinalada em 1615. Fora da lei e perseguido 
pela justiça, não podeira Rafael voltar a S. Paulo e apre- 
sentar-se em casa do juiz Bernardo de Quadros, ainda mais 
que a perseguição fora tão acentuada que o obrigou a bus- 
car refúgio no sertão, no dizer dos que o acusam. Entre 
1615 e 1620, ainda em razão do inventário de Paula Fer- 
nandes, estêve êle várias vezes em S.'Paulo e, em 1619. co- 
mo Escrivão da Confraria do Santissimo Sacramento, r e  
cebeu as esmolas feitas à irmandade. Se realmente ftisse 
um fugitivo por crime de morte, não viria tão constante 
mente a vila piratiningana nem tampouco ali exerceria um 
cargo em confraria religiosa. 

Há outro fato que nos chama a atenção. Pelo inven- 
tário de sua segunda esposa, conclui-se que, em 1616, des 
posara Catarina #Horta. Como poderia -um homem iaue, 
ano e pouco após a morte da primeira esposa, já. recebia 
pelo matrimônio outra companheira, ser tão fortemente in- - fluenciado na mesma época, por violenta paixão que o oon- 
duziu a um assassinato? Apaixonado por Petronilha, R 5  
fael não desposaria Catarina em cuja companhia, dizem os 
documentos, viveu dez anos carinhosamente rodeado pelos 
filhos. 

Acentuemos, ainda, que Rafael faleceu no ano de 1648, 
em sua casa na vila de S. Paulo, não tendo, nos últimos 
momentos, o amparo de carinhos femininos conforme pa- 
lavras de D. Simão de Toledo Piza: "Por não haver mulher 
ou outra pessoa que de porta a dentro com o dito defunto 
vivesse, dei juramento a Inacio Preto, seu genro". 

Enquanto os documentos não provarem o crime ]?as- 
sional de Rafael de Oliveira, o velho, damo-lo como inexis- 



tente, a êle atribuindo apeaas o delito de que na época, foi 
culpado todo e qualquer paulista válido: o apresamento ín- 
dio e o devassamente do sertão para a maior riqueza ter- 
ritoriai do Brasil. 

Na vila de Piratininga, Rafael exerceu quase todos os 
cargos da Câmara Municipal: - por um mandato, os de 
almotacel e procurador do conselho, e, por três, o de ve- 
reador. 

Várias vêzes, os documentos assinalam-no em penetra 
ç h  devassadom da selva, salientando as suas atividades 
sertanistas na bandeira de Sebastião Preto, que, em 1623, 
Pervagou as paragws dos indios abueus. 

Sertanista valoroso, não permaneceu, porém, alheio 6s 
questóes políticas e aos interêsses comerciais de Pirati- 
nhga.  Juntamente com outros. paulistas ilustres, assinou 
a ata da Câmara na qual os piratininganos prometeram. 
cumprir as ordens de Sua Majestade sobre a permanência 
nas aldeias índias de um capitão e de um clérigo que falas 
sem a língua da terra. Quando, em 1637, surgiu na vila 
planaltina, a questão do trigo, reuniu-se aos membros da 
edilidade e aos moradores mais representativos de S. Paulo, 
decidindc a respeito da moagem daquele cereal e da re- 
messa de farinhas e de carne para as vilas do litoral. To- 
mou parte no movimento de 1640 que culminou com a ex- 
pulsão dos jesuitas, mas apesar dêsse gesto contrário aos 
discipulos de Loiola, possuia íntimo piedoso, demonstrado 
na ação benfazeja, desenvolvida anos seguidos na Irman- 
dade de Misericórdia e em várias outras confrarias. 

Analisemos, embora em rápidas linhas, a trajetória da 
vida econômica de Rafael de Oliveira, o velho. O arrola- 
mento dos bens de sua primeira esposa,, apontam pequeno 
sítio em Quitaúna enquanto o da segunda assinala uma fa- 
zenda no Jaraguá. Acreditamos que esta propriedade ru- 
ral atingisse a região onde se desenvolveria o núcleo on- 

. ginal de Jundiai. 
Habitando, de inicio, Quitaúna, Rafael transferiu-se, 

posteriormente. para o Jaraguá, e, graças a uma existência 
dedicada ao trabhlho, deixou valiosos bens para a época, 
entre os quais destacavam-se as várias posses de terra: 
duas datas nas cabeceiras dos herdeiros de Marcos Fernan- 



des, uma sesmaria a êle e a outros concedida por Gonçc~lo 
Correia de Sá, Capitão-Mar e Governador da Capitania de 
S. Vicente, cento e dez braças adquiridas de Ascenso Luis 
e Aleixo Jorge e mil e cem braças no Jaraguá, onde or!+ 
nizou uma propriedade agrícola-industrial. No inventário 
de Paula Fernandes, notase a estruturaçáo sociológica da 
família paulista no século XVII, baseada na proprieda.de 
rural onde se desenvolvia a policultura. No sitio de Qui- 
taúna predominava o milho, ao lado de um canavial, t:rês 
bananais, árvores frutíferas, uma plantação de mandioca, 
e um algodoal donde se haviam originado vinte arratéis de 
fio, na  ocasião, avaliados em dois mil e quinhentos réis. O 
feijão cultivava-se em escala diminuta e, entre os animais 
de criação, destacavam-se quarenta cabeças de porco, mui- 
tas galinhas, alguns galos, um casal de perus, e um "Pobre 
cavalo ruço queimado" avaliado apenas em mil e quinhen- 
tos réis. 

Ao lado de duas rédes para dormir, duas caixas, uma 
prensa velha, uma trempe com espeto, gamelas, enxadas, 
foices, cunhas e enxós, aparece uma "Canoa velha com u.ma 
corrente". A gente de serviço perfazia um total de deze- 
nove índios e índias pertencentes à nação tememinó. 

Na vila. além de "Casas com seus corredores", são ar- 
rolados objetos de uso doméstico e peças de vestuário, um 
eastiçal de latão, sete pratos de mesa e dois de meia cozi- 
nha, um frasco de vidro, duas cadeiras rasas, uma mesa, de 
engonço com sua cadeira, chapéus novos de Valença, bo- 
tões de cordováo e de couro de veado, quatro covados de 
bombazina amarela listrada de azul, um espelho desnian- 
chado, uma; guitarra e mais uma série de utilidades que 
seria mui longo enumerar. 

A guitarra de Paula Fernandes era um dos dez únicos 
instrumentos musicais apontados no Planalto Piratinin- 
gano pelos inventários e testamentos já publicados e que 
se processaram no longo decorrer de pouco mais de um 
século. 

Quando da morte de sua segunda esposa além de va- 
rias msas na vila "Cobertas de telhas", de "Dois laiiços 
com seu corredor e quintal" e construidas "De taipa de pi- 
lão", surgem também no inventário, u m a  caixa de cedro 
com fechadura, urna outra de cinco palmos e meio mas sem 
fechadura, seis colheres e duas tamboladeiras de prata e. 



um aneT de ouro avaliado na alta soma de mil e setecentos 
réis. 

Em Quitaúna, o milho ainda tinha a primazia. A 
criação de perus aumentara enquanto a de porcos dimi- 
nuira. Dera mais conforto a moradia "Coberta de telhas. . . 
de dois lanços com seus corredores a roda e camarinhos ao 
longo". 

Progredira o nosso biografado. Possuia mais terras, 
objetos de prata; com jóias se adornava a esposa e, ao fale- 
cer, vinte e dois anos após, na propriedade agrícola-indus 
trial do Jaraguá contavam-se quase trinta cabeças de gado 
vacum, uma casa de morada com dois lanços, provida de 
dispensa. tendo como anexos um galinheiro e uma "Casa 
de trapiche coberta de telha". Além do canavial, das la- 
ranjeiras, marmeleiros e do parreiral, o trigo avançava em 
vinte aiqueires; ocupavam quarenta e duas qualidades de 
feijão; mais de seiscentas mãos de milho haviam sido colhi- 
das e uma outra "Roça de mantimentos fora avaliada em 
doze mil réis: enxadas, foices e machados ascendiam a ses- 
senta e oito unidades sem que se contassem garlopas, ser- 
ras, formões e uma plaina. Além dessa carpintaria, a pro- 
priedade mantinha uma pequena fábrica de sapatos com 
cinqüenta formas de pau, tesouras de sapateiro, trinchetas, 
cutelos de raspas couros de curtume e, m época do inven- 
tário, "Quatro ilhargas de couro curtido", duas sovelas e 
dois "Couros em cabelo". 

"Em dinheiro de contado, moeda @unhada e corrente 
deste reino", o que era bem raro na época, sendo as utili- 
dades mais trocadas do que pagas, deixou Rafael doze mil 
réis, alta cifra para aquêles tempos. Além de sete pratos 
de estanho e treze peças de louça do reino, a denunciarem 
o bom tratamento da casa, havia mais de arrátel e meio 
de prata. 

Na rouparia, encontravam-se toalhas de mesa renda- 
das, franjadas a rode., com renda pelo meio e franja m re- 
dor, fronhas de linho com renda ao redor, m lado das quais 
aparecem também lençois velhos e remendados, 

Na enumeração da indumentária, estavam capas e 
roupetas de baeta, um chapéu com forro de tafetá, vestidos 
de pano azul fino e de portoalegre, indicando todo aquêle 
conjunto inventariado um relativo conforto deSfnitad0 pe- 



la família do velho Rafael e proporcionado pelos bens por 
Ele amealhados no decurso de laboriosa existência. 

Sentindo a aproximação da morte, ditou testamento 
em janeiro de 1648, determinando legados a Confraria do 
Descendimento da Cruz da qual era protetor, aos religiosos 
do Carmo e ao convento de S. Francisco onde desejava ser 
enterrado, envolto o corpo no "Habito do Patriarca e Swá- 
fico Santo" a quem consignou "A esmola costumada". 

Acompanharam-lhe o enterro, as Confrarias de S. Joijé, 
das Almas, do Carmo e de Nossa Senhora do Rosario. 
Aliás, Rafael dedicara parte da vida a administração de 
entidades'religiosas de S. Paulo, tendo sido escrivão d a s  
confrarias do Santissimo Sacramento e da Santa Miseri- 
córdia. Não lhe faltou o oficio de nove lições, sempre ce- 
lebrado em intenção dos que eram,considerados bons cató- 
licos. 

Nascido por volta de 1570, pois, em 1642, ao testeniu- 
nhar o pedido de emancipação de Manuel Domingues, de- 
clarava estar com setenta anos pouco mais ou menos. IZa- 
fael de Oliveira, o velho, é identificado por Azevedo 
Marques como português e fidalgo da Casa Real. Américo 
de Moura, porém, autor do esplêndido levantamento his- 
tórico a respeito dos primeiros povoados do Campo de Pi- 
ratininga. opina ter sido êle, possivelmente, um dos netos 
de Antonio de Oliveira, fidalgo dit Casa Real de D. João SI1 
e que, vindo para o Brasil em companhia de Martim Afonso 
de Souza, foi, por duas vezes, Capitão-Mor e ouvidor da 
Capitania de S. Vicente. 

Em ambas as hipóteses, encontram-se as linhas da fi- 
dalguia de Rafael de Oliveira. o velho, um dos artífices da 
gloriosa história paulista e que, tanto pessoalmente como 
através dos descendentes, contribuiu para o desenvo'lvi- 
mento inicial desta bela e esplendorosa cidade que hoje 
festeja trezentos anos de vida municipal efetiva. 

Na biografia por nós apresentada, encontra-se tudo o 
que a documentação até hoje conhecida oferece sobre Ra- 
fael de Oliveira, o velho. E quanto mais a estudamos, 
quanto mais nos adentramos pelos caminhos que levam ao 
esclarecimento do passado, mais se afasta de nossa mente 
r~ possibilidade do crime passional. 

Mais uma vez afirmamos que o estudo das peças doeu- 
mentais permitenos imputar a Rafael de Oliveira, o velho. 



um único delito, o bandeirismo de apresamento, aquêle de- 
lito coletivo de todos os paulistas válidos, de todos os cicló- 
picos piratininganos, daqueles corajosos e afamados "cal- 
ções de couro" que fizeram recuar o meridiano de Tordesi- 
lhas, que desfrddaram nos quatro cantos do Brasil a ban- 
deira do seu valor, que riscaram no mapa-mundi com a 
tinta rubra de seu sangue e dos seus sacrifícios, as fronteiras 
da nação, e, nas páginas da história, a grandeza da Pátria. 





A UNIVERSIDADE DE COIMBRA, CAMóES 
E MANOEL DA NóBREGA 

TITO Livro FERREIRA 

Houve um momento na História de Portugal, sem 
exemplo nos fastos de qualquer outro povo civilizado. Foi 
quando a gente da "pequena Casa Lusitana", em começos 
do século XVI dominou três oceanos - o Atlântico, o Pa- 
cifico e o fndico. E criou então novos Portugais em qua- 
tro continentes: África, América, Ásia e Oceânia. 

Por essa altura dos tempos, os portuguêses mergulham 
raízes nos cinco continentes e semeiam por todos os qua- 
drantes da terra a nossa Língua Portuguêsa - amorável 
como o canto de ave na manhã radiosa, forte e nide qual 
trovão em pleno meio dia, quebrada e meim quando a tar- 
de se encomprida na serenidade roxa do sol poente. E foi 
a nossa Língua, diz Ribeiro, "a Língua do pequenino Por- 
tugal", "foi essa e não outra a que primeiro ~ r a w e i o u  com - - -  
;i tempestade oceânica; e a prkeira que traduziu a alma 
das imensas distâncias - a saudade". 

Assim, no alçar do século XVI Portugal partira o cir- 
culo mágico do mundo medieval europeu a fim de unir com 
a proa de suas caravelas e naus arrojadas, as praias do 
Ocidente às praias do Oriente. Portugal atinge o clima 
histórico e cultural de sua magnífica epopéia civilizadora. 
E Portugal assombra os povos com os feitos gloriosos de 
sua 

"Gente ousada mais que quantcas 
No Mundo cometeram grandes cousas" (V-14) 

para levar aos quatro ventos do globo a língua, o sangue e 
a "alma em pedaços repartida". 

Ora, nesse primeiro quartel da história quinhentista 
nasciam na "pequena Casa Lusitana" grandes figuras do 
século, de cuja grandeza e majestade irradiam a majestade 
e a grandeza sobre-humanas do lusocristianismo. Nenhu- 



ma delas, porém. sobreleva o conhecido, louvado e admi- 
rado Luis Vaz de Camóes, o épico imortal dos LUSÍADAS, 
e o apostólico e venerável Padre Manoel da Nóbrega, p:rin- 
cipe da Historiografia Luso-Brasileira. 

Todos os adjetivos desfalecem e morrem diante da 
0b.m católica, no sentido universal, no sentido ecumênico 
da palavra, de Camóes, o Lushda máximo entre os Lusia- 
das. Não se adjetiva, por ser inadjetivável, a obra cr:istá 
e perene do "nunca assaz lembrado Padre Manoel da Nó- 
brega - o heróico Jesuita", assevera o critico Araripe Ju- 
nior, do "inesquecivel e tão ingratamente esquecido Pa.dre 
Manoel da Nóbrega", sentencia Capistrano de Abreu, o 
maior historiador patrício. 

Pela inteligência, pela cultura e pelo talento, ê.sses 
dois Lusiadas representam o nosso Portugal de 1500 no 
mundo espiritual e religioso dêsse tempo. E ambos são fi- 
lhos diletissimos da Universidade de Coimbra, porque t r a  
zem na alma lúcida o sabor do universalisrno lusiada ab'erto 
a, todos os meridianos da cultura humana, para sob o signo 
cristão do espirito missionário de Portugal, dilatar pelo . 
Mundo a Fé e o Império. 

Nascido sob o teto paternal da "pequena Casa Lusi- 
tana", não se p r d o u  memória do lugar onde Camóer; vi- 
ra, pela primeira vez, a luz do dia. Lisboa consideraii al- 
facinha porque o poeta invoca: 

"E vós, Tágides minhas, pois criado 
Tendes em mim um novo engenho ardente: 
Se sempre em verso humilde celebrado 
Foi de mim vosso rio alegremente". (14) 
Em face dessa declaração, os lisboetas julgam-no con- 

terrâneo. Por sua vez os conimbricenses reivindicam para 
a Lusa-Atenas a glória de ter sido ~oimbra  a terra natal 
do Cantor da Pátria, porque em liricas estrofes êle recoirda: 

"Estavas linda Inês, posta em sossego, 
Dos teus anos colhendo o doce fruto, 
Naquele enrano da alma, Ieda e cego, 
Que a fortuna não deixa durar muito; 
Nos  nud dos os campos do Mondego, 
De teus formosos olhos nunca enxuito, 
Aos montes ensinando e as hervinhas 
O n0m.e que no peito escrito tinhas". (111-120) 
E a gente de Coimbra reivindica para '!os saudosos 

campos do Mondego" a honra de ter sido o berço do maior 
poeta do Renascimento. 



Manoel da Nóbrega nascera em Sanfins do Douro, a 
18 de outubro de 1517 e vem falecer a 18 der outubro de 
1570, aos 53 anos, no Rio de Janeiro. Luis de Camões te- 
ria nascido em 1517, ou em 1521, em Lisboa ou Coimbra. 
Embaraçosas são as dúvidas a esse respeito. Certa a data 
de sua morte: 10 de junho de 1580, em Lisboa. E tendo 
ambos, o Cantor da Pátria e o Homem de Estado vivido 
na mesma época, o século de Camóes é o século de Nóbrega. 

Ainda crianca. em 1527, Camões e sua família fixam 
residència em Coinibra. Dez anos mais tarde, em 1537, D. 
João 111. o Rei-Povoador, reforma a Universidade criada 
por D. Diniz, e transfere-a das margens do Tejo para as 
ribas do Mondego. Aluno do Colégio de São Miguel ou do 
de Todosos-Santos, protegido por seu tio D. Bento de Ca- 
móes, o adolescente recebe ótima educaçáo humanista, on- 
de o latim e o grego lhe alicerçam os conhecimentos de 
portugues, espanhol. italiano e história. E em 1542 Ca- 
móes surge, como um meteoro, na  faustosa corte de D. 
João 111, em Lisboa, uma das mais elegantes da Europa, 
formado ou não em direito civil, outro ponto obscuro de 
sua vida universitária, 

Nesses cinco anos de Universidade, Luís de Camões e 
Manoel dn Nóbrega são contemporâneos. Transpuseram 
ambos a Porta-Ferres e viveram sob o teto e o calor espiri- 
tual da Universidade de Coimbra. E ambos se cumpri- 
mentam em latim: -- Salve, domine! - Et tu quoque va- 
les recte? - Etian; domine. E o latim, as vezes macarro- 
nico, é a língua de mestres e estudantes. 

In illo t empo~e  - no tempo em que Luis de Camóes e 
Manoel da  Nóbrega andavam em Coimbra, a Universidade 
remocava. Por essa época, a Cabra, a ínclita Cabra, o sino des- 
tinado a alertar os estudantes, já devia badalar nas vés- 
peras da aula, às 18 horas, e nos dias de aula, às 7 da ma- 
nhã, no alto da torre da Universidade, para lembrar aos 
estudiosos as lições a serem revistas. Os rapazes não conhe- 
ciam os outros sons de sinos coimbráes: mas o som da 
Cnbra era-lhes conhecido, sempre lembrado e jamais esque- 
cido. E nenhuma outra sonoridade se parecia com o toque 
do sino da Universidade. 

Trindade Coelho, no seu risonho livro de saudades co- 
nimbricenses, o tão conhecido In illo tempol-e, escreve: 
"Berregava o sino como berregam as cabras? Talvez! E co- 
mo as cabras berregam mais quando chamam p'los seus fi- 
lhos, e ela berregava a chamar por nós, a quem a Univer- 



sidade apelida seus filhos - dilectissimi filii - o nome 
com ser urna alcunha, era bem posto, como todas as alcu- 
nhas que põem os rapazes". 

Camóes segue o Curso de Leis, na Faculdade de Di- 
reito, como se diz hoje. Nóbrega frequenta o Curso de C%- 
nones. Vez por outra ambos assistem juntos as aulas (de 
Filosofia. Nem por isso talvez se conhecessem. O gru:po 
de Camóes era amigo de desordens, odiava a Cabra, que a 
tardinha se punha a berregar ou a berrar a hora de reco- 
lher, e de manhã, à hora de levantar, para os deveres do 
estudo. Já o grupo de Nóbrega estava atento aos traba- 
lhos diários das aulas. E êle recolhia, pontualmente, gu- 
nha-se a mesa de pinhos a luz vacilante da vela mergu- 
lhava nos compêndios noite a dentro. 

Trezentos anos mais tarde, Alfredo da Cunha, conclis 
cipulo de Trindade de Coelho, havia de celebrar o silêncio 
da Cabra, numa véspera de feriado, com êstes versos: 

"Que alegria ! Inda bem! 
Temos ponto! A alegria, 
Que em folia E a folia 
Vão sem conto Que não faltem! 
Pelo ar Bombas saltem 
Mil foguetes Pelo ar 
A estalar ! A estalar 
Tu não metes Sem ter conto! 
Medo já Que alegria, 
A ninguem, Que folia, 
Cabra má! Temos' ponto". 

E se a Cabra não berregava ao entardecer, era feriado 
no dia seguinte; por isso, diz Trindade Coelho, "queriamos 
lhe como se fosse Avó de nós todos!" 

Antes de chegar a Coimbra, por volta de 1532, o De- 
sembargador Baltazar da Nóbrega, pai de Manoel da  Nó- 
brega, era Juiz de Fora no Porto, onde o filho teria :ffli- 
ciado os estudos humanísticos. Desbastado o prego e o I* 
tim, ei-10 na Universidade de Salamanca, na Espanha. Em 
1538 Nóbrega deixa as chapadas salmantinas e m a  para 
os saudosos campos do Mondego. E no outono dêsse ano. 
o jovem estudante atravessa a Porta Férrea, para entrar 
na Universidade. 



Contemporâneos, Camóes e Nóbrega, o poeta nas au- 
las de Direito estuda as leis da poesia e faz versos; o te& 
logo estuda filosofia e Direito Canônico. E embora atra- 
vessem o Largo da Feira e se cruzem no Penedo da Sau- 
dade, ou no adro da Sé Velha, vivem em mundos separados 
e distintos. Camóes reside com a família, goza das van- 
tagens e dos confortos do lar próprio. Nóbrega tem uma 
bolsa de El-Rei, "com moradia e favor" de D. João 111. em 
atenção ao Desembargador Baltazar da Nóbrega", homem 
de muita inteireza", a quem El-Rei "encomendava cousas 
de muito peso", (A. Franco. "Imagem de Coimbra". I1 - 2 - 
c. 1). 

Assim, a 24 de setembro de 1539 o bacharel Lopo Geritil, 
lente da Universidade, o Dr. Manoel Lopes, bedel, e o es- 
tudante Manoel da Fonseca Nóbrega, declaram que o uni- 
versitário Manoel da Nóbrega já contava; cinco anos de 
Direito Canônico, um em Coimbra e quatro em Sala- 
manca. A 14 de junho de 1541, Nóbrega recebe, na Facul- 
dade de Cânones, o grau de bacharel. Presta juramento 
da praxe a 5 e 6 de outubro seguinte. Gradua-se em Di- 
reito Canônico aos 24anos incompletos. O Dr. Aspicuelta 
Navarro, seu mestre do quinto ano, escreve o seu pensa- 
mento a respeito do discípulo, na lista dos alunos diploma- 
dos em 1541. Com entusiasmo, declara: "O doutissimo 
Padre Manoel da Nóbrega, a quem não há muito conferi- 
mos os graus universitários, ilustre por sua ciência, virtude 
e linhagem". (S. Leite. História. I1 - 426). E Manoel da 

e, Nóbrega recebe, não apenas o título de doutor, mas de 
doutíssimo em Direito Canônico, Teologia e Filosofia. 

Camóes não chegara a formar-se em Leis. Abandona 
a Faculdade de Direito depois de se ter desavindo com seu 
tio D. Bento de Camóes, por causa de uma linda criatura, 
por quem o poeta se apaixonara, por volta de 1541. Por 
essa altura, deixa as 

"Doces e claras águas do Mondego, 
Doce repouso de minha lembrança, 
Onde a comprida e pérfida esperança 
Longo tempo após si me trouxe cego. 

De vós me aparto. sim; porém náo nego, 
Que inda a longa memória que me alcança, 
Me não deixa de v& fazer mudança, 
Mas quanto mais me alongo mais me achego. 



Bem poderá fortuna este instrumento 
Da alma levar por terra nova e estranha, 
Oferecido. ao mar remoto, ao vento ; 

Mas a alma, que de cá vos acompanha, 
Nas azas do ligeiro pensamento, 
Para vós, aguas, voa, e em vós se banha.. ." 

Luis de Camóes surge de repente, como um clarão in- 
tenso, nn. magnifica e estonteante Corte de D. Joáo 111, 
uma das mais faustosas da Europa. Enquanto o moço es- 
tourado, irrequieto e provocante ingressa na vida briihante 
e ruidosa da sociedade lisboeta, o Padre Manoel da Nóbrega 
continua em Coimbra, estudando. 

Os destinos de ambos cruzaram-se, por alguns ancis, a 
sombra acolhedora da Universidade de Coimbra. E seus 
"dilectissimi filii", Camóes, o bacharel latino e Nóbreg:a, O 
doutissimo canonista, separam-se para todo o sempre. 

Camóes esquece as "filhas do Mondego", por causa da 
filha mais querida. Por ela regressa as margens do 

"claro Tejo deleitoso, cujo uampo ameno, 
Tu, claro Tejo, regas tão sereno". (111 - 54) 
Mais tarde êle procuraria justificar-se no lirico e:pisó- 

aia de Inés de Castro, em estâncias tão densas de experiên- 
cia psicológica, desferindo sob o halo da poesia, o ritmo da 
vida, aberto no ritmo de rio largo, limpido e lento. 

Por essa altura da existência, quando o épico se volta 
para a mocidade já distante, relembra o caminho palmilliado 
para alcançar o Amor através dos amores, em busca do 
amor perdido, meio conscientemente, meio inconsciente:men- 
te. E para justificar a sua insólita fuga de Coimbra, indaga, 
no sortilégio das estrofes heróicas: 

"Mas quem pode livrar-se por ventura, 
Dos laços, que amor arma brandamente, 
Entre as rosas e a neve humana pura, 
O ouro e o mlabastro transparente? 
Quem de uma peregrina formosura, 
De um vulto de Medusa própriamente, 
Que o coração converte, que tem preso, 
Em pedra não, mas em desejo aceso? 
Quem viu um olhar seguro e brando, 
Uma suave e angélica excelência, 
Que em si está sempre as almas tmnsformando 
Que tivesse contra ela resistência? 
Desculpado por certo está Fernando, 



Por quem tem de amor a experiência; 
Mas antes, tendo livre a fantasia, 
Por muito mais culpado o julgaria? (I11 - 142-143) 
Enquanto em Lisboa, o espadachim ousado. meio qui- 

xotesco, elegante, intrépido e sempre enamorado, passa os 
dias e as noites em aventuras sentimentais, em duelos frequen- 
tes, o coração palpitante e cheio de ternura; em Coimbra o 
canonista seu contemporâneo, Nóbrega, prepara-se, nas vigi- 
lias do estudo, paraconcorrer a uma cátedra da Universi- 
aade, a instâncias de seu mestre, o Dr. Navarro. Entra em 
exame. Aprovado com distinção na prova escrita, o pri- 
nieiro lugar lhe seria d~ado, era o juizo de todos. Nóbrega, 
porem, era gago. Tardo no dizer, a língua não o ajudava. 
O Reitor está contra ele, manda-o completar a auLa. Não 
fora esgotado o tempo. Então, Nóbrega vai além do prazo 
marcado. D&se por satisfeito quando julga conveniente. 
Classificado em primeiro lugar, o Reitor nomeia o outro 
concorrente. A História não lhe guarda o nome. E o no- 
me de Nóbrega atravessa os tempos. 

Tempo adiante, enfrenta outro candidato para obter 
cutra cadeira no Colégio de Santa Cruz, estimulado ainda 
pelos amigos e pelo Dr. Navarro. Mais uma vez e preterido 
pela fala. Machucara-lhe a alma a primeira injustiça. 
Nova injustiça amarga-lhe a alma enoitecida. Resolve en- 
trar na Companhia de Jesus. Coimbra negara-lhe uma cá- 
tedra pam falar aos moços; a Igreja dá-lhe o púlpito a fim 
de evangelizar a todo o mundo. Fosse professor universi- 
tário, certo o lugar seria muito honroso. Esperava-o, porém, 
outro bem alto magistério, observa o Padre Serafim Leite; 
esperava-o a imensa "Universidade das Almas", conforme 
a designação dada por Antônio Vieira às selvas do Brasil, e 
cujos .fundamentos universitários seriam nobreguenses. 

Num dia de Nossa Senhora, a 21 de novembro de 1544, 
com 27 anos, o Padre Manoel da Nóbrega ingressa m Com- 
panhia de Jesus, em Coimbra. Quando o superior da Or- 
dem lhe pergunta o que deseja ser entre os companheiros, 
desencantado e desiludido, o nove1 jesuita resume suas as- 
pirações sinceras nesta frase: "Quisera não saber o que 
quero, mas em todo o caso sòmente querer a Jesus Cruci- 
ficado". 

Na primavera do ano seguinte, Padre Manoel da Nó- 
brega começa a peregrinar evangelizando. Pede esmola 
pelos caminhos, faz prova de piedade e humildade. Vai a 



Salamanca, onde iniciara seus estudos, e a Santiago, na 
Galiza. De 1546 a 1648 exerce as funções de jurisconsulto 
e procurador dos pobres, defende como advogado as causas 
dos necessitados, viúvas, orfáos, enfermos, desamparadoij e 
presos na cadeia sem patrono. Nomeado Comendador de 
Sanfins do Minho, é o último titular do mosteiro dessa lo- 
calidade. E cabe-lhe fazer a defesa jurídica desse convento 
e das igrejas dependentes dele e da antiga comenda. 

Embora lhe pesem arduamente ésses trabalhos, ainda 
ern 154'7 percorre a Beira Baixa, préga na  Guarda, Covillnã, 
Sabugal, Santo A n t h  de Benespereira, Pinhel, para vencer 
as dificuldades naturais da fala, p r a  dominar o complt!xo 
intimo, para despertar nas almas a fé meio frouxa. Ssja 
inverno ou verão, primavera ou outono, anda sempre a pé, 
ao sol, ao frio, a chuva. E sua atividade religiosa e huma- 
na de Cavaleiro da Triste-Fala se desdobra por vilas e 
cidades. 

Durante êsse tempo, o seu companheiro de ~nivers i -  
ciade, o esbelto e galante Luís Vaz de Camóes frequenta a 
Corte, deixa-se levar' pelos impulsos do coração, e muitas 
vêzes por alta vaidade e desmedida. soberba. De esm~da 
nua, capa ao vento, feltro batido, idealista, brigão, brioso 
e altivo, cultua o amor, a'beleza, a honra e a poesia. De- 
gredado pelo Rei em 1546 para o Ribatejo, após o exí:lio, 
regressa a Lisboa. Já não é o bacharel latino; e o Tririm- 
Fortes. Entra ria carreira das armas. Fidalgo emba~ra, 
assenta'praça de soldado raso. Escolhe 0. lugar do destêi?ro. 
Vai para Ceuta como degredado e combatente: 

"Desta arte a vida em outra fui trocando: 
Eu não, mas o destino fero, irado, 
Que eu inda assim, por outra não trocara," 

confesm o poeta em versos umedecidos pelo amargor ,das 
lágrimas devoradas em silêncio e em segredo. 

Não vos falarei de seus amores desditosos, nem de :seu 
maior amor: Catarina de.Ataide. Eles, elas e ela não c& 
bem no espaço exíguo destas palavras descoloridas. 

Após dois anos de guerra, Camóes regressa a Lisboa, 
prestigiado pelo talento e pela bravura. Nem assim, a 
Côrte o recebe. E o poeta volta a ser o desordeiro mal vi.sto 
pela sociedade. 

Entre as festas de Natal e Ano Bom, em pleno inverno, 
nesse áspero fim de 1548, Padre Manoel da Nóbrega é c h a  
mado a Lisboa pelo Provincial Padre Simão Rodrigues. 



Nóbrega sai a pé de Coimbra. Deixa para sempre as "sau- 
dosas margens do Mondego". Caminha para as planícies 
do Tejo. D. João I11 escolhera-o para chefiar a primeira 
missão de jesuitas enviada por esse Rei pàra evangelizar o 
Estado do Brasil, Província do Império de Portugal. Em 
companhia de Tomé de Sousa, primeiro Governador da 
Província de Santa Cruz, chega a Bahia, a 29 de maio de 
1549. E ia encetar, na expressão de mestre Capistrano de 
Abreu, uma "obra sem exemplo na história". 

Naquele ano de 1549, Carnóes anuava por Lisboa, a 
versejar, namorar, duelar, brigar por nada e por tudo. Suas 
rimas avermelham na ponta da espada flexível e fina. 
fréso por desordem na procissão de Corpus-Cristi, em 1552, 
estêve no cárcare até 7 de março de 1553, quando é posto enl 
liberdade, com a obrigação de ir servir na Índia. Em co- 
meços de setembro dêsse ano, o poeta desembarca em Goa, 
Província de Portugal no Oriente. Tempo adiante, o Go- 
vernador Francisco Barreto manda-o como degredado para 
as Molucas. E em fins de julho de 1553 chega a Marnu, 
cidade portuguêsa no Extremo Oriente, para assumir o car- 
go de Provedor-mar dos defuntos e ausentes. 

Durante esses anos lera, relera e treslera as "Décadas 
da Ãsia" do historiador João de Barros. Nessas páginas se 
derrama, em prosa clássica, a magnífica., epopéia portu- 
guêsa, sem exemplo na História da Civilização em outros 
povos. Desse estilo rude e grave, Camóes ia fazer o ali- 
cerce firme para o fulgurante e formidável monumento do 
seu poema, a fim de eternizar no potencial de seu gênio, a 
gloriosa arrancada da raça portuguêsa através de três ocea- 
nos e quatro continentes, no esforço sobre-humano de criar 
um império cristão e católico. universal no amplo sentido 
da palavra. E nele flutua a bandeira de Portugal tomada 
pela Cruz de Cristo. 

Luís de Carnóes, Cavaleiro da Epopéia-Oceânica em 
1553 chega a Macau, nos confins do Mundo, ponta de lança 
pbrtuguêsa cravada no peito do Extremdriente. 

Manoel da Nobrega, Cavaleiro da Triste-Fala, nesse 
mesmo ano atingira o planalto de Piratininga, cabeça de 
pcjnte assentada por êle, no vale do Tietê, para. cinqüenta 
anos mais tarde os portuguêses de São Paulo, que cram os 
Bandeirantes Paulistas, partirem dali a fim de realizarem 
o movimento do Bandeirismo, prolongamento, continuidade 
terrestre do expansionismo oceânico lusíada E assim, o 
Bandeirismo Paulista ê feito por lusiadas, fronteiros da ci- 



vilizaçáo 1usocrist.á disseminada pelos portuo;u+ses na zona 
intertropical do globo, porquê: 

"Vós, Portuguêses, poucos quando fortes, 
Que o fraco poder vosso não pesais; 
Vós, que a custa de vossas várias mortes, 
A Lei da Vida eterna dilatais: 
Assim, do céu deitadas são as  sortes, 
Que vós, por muito pouco que sejais 
Muito façais na santa Cristandade, 
Que tanto ó Cristo, exaltas a humanidade". (VI1  - 3 )  
O poeta revive, em versos maravilhosos, a Epopéia Lu- 

siada para gravá-la no alto relêvo da Epopéia Cultural do 
Renascimento. Homero circunscreve a ação dos seus he- 
róis no mar Egeu. Virgilio dá aos seus personagens o "Ma- 
r n o s t r u m " ,  o mar Mediterrâneo dos romanos. Cainóes 
deslumbra o mundo com os lusíadas, vencedores de três 
oceânos, o Atlântico, o Pacifico e o Indico, os barões assi- 
nalados, 

"Que da Ocidental praia lusitana, 
Por mares nunca dantes navegados, 
Passaram inda além da Taprobana". (1-1 
Por isso mesmo, ao dirigir-se ao Rei, o poeta comprova: 
"Julgas agora, Rei, que houve no mundo 
Gente que tais caminhos cometessem? 
Crês tu que tanto Eneias e o facundo 
Ulisses pelo mundo se estendessem? 
Ousou algum a vêr do mar profundo, 
Por mais versos que dele se escrevessem, 
Do que eu vi a poder de esforço e arte, 
E ainda do que hei de ver, a oitava parte?" ( V  - 86) 
Camóes recorda, ressurge, realça, 
"Trabalha por mostrar Vasco da Gama, 
Que essas navegações que o mundo canta, 
Não merecem tamltnha glória e fama 
Como a sua., que o céu e a terra espanta". ( V  - 94) 
E se os portuguêses dilatam a Fé e o Império, é 
"Que Deus peleja, 
Por quem estende a Fé da Madre Igreja". 
Enquanto Camóes, nos confins da Ásia, estrutura. em 

verso heróico a epopéia pdrtuguésa, no Estado do Bi%il. 
Província do Império de Portugal, o Padre Manoel da N& 
brega e seus comganheiros escrevem, com sangue, suor e 
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lágrimas, o canto XI e XII dos LUSÍADAS, onde Jesuitas 
e Bandeirantes se eternizam para maior glória de Deus e 
da Pátria Portuguêsa. Nóbrega descera na Bahia, carre- 
gando uma grande cruz as costas. Exclamara aos seus cc- 
mandados: "Esta terra é nossa emprêsa". Foi o Brasil a 
emprêsa máxima désse lusiada, soldado de Portugal e sol- 
dado de Cristo. 

Funda em Salvador a primeira escola luso-brasileira, 
cria o ensino oficial em nossa terra em 1550, por ordem de 
D. Joáo I11 e a custa da Coroa Portuguêsa. Em carta. da 
Bahia, 10 de agosto de 1549, ao Dr. Martim de Azpicuelta 
Nsvarro, seu mestre da Universidade de Coimbra, Nóbrega 
escreve: "Pensando .eu muitas vêzes na mercê que Nosso 
Senhor me féz em enviar-me a estas terras do Brasil por 
princípio de que o seu santo nome nelas fosse conhecido e 
louvado, me espanto escolher-me a mim que .era a escória 
de toda essa Universidade no saber e muito mais na vir- 
tude". (Cartas do Brasil "Opera Omnia" de Manoel da 
Nóbrega. Introdução e notas críticas e históricas de Se- 
rafim Leite. S. J. 1955. Coimbra 1955). 

Coração nobre, alma grande, espírito arejado, olhos 
postos no futuro, Nóbrega cria a família lusc-brasileira. 
Pede ao seu Rei que mande mulheres brancas para se c a  
sarem aqui, e unir pelos laços do matrimònio, portugufses 
e brasilindias. Nessa mesma carta de julho de 1552. Nó- 
brega suplica a D. Joáo 111, ao Rei do Portugal: "Mande 
Vossa Alteza muitos (jesuitas) da Companhia que susten- 
tem este .pouco que está ganhado, para que nós possamos ir 
buscar tesouro de almas para Nosso Senhor, e descobrir 
proveito para este Reino (de Portugal) e Rei (D. Joáo 111). 
que tão bem o sa6e gastar em serviço e glória do Rei dos 
reis e do Senhor dos senhores". (Idem 116). 

Em fins de agòsto de 1552, em carta ao Pa.dre Sir~áo  
Rodrigues, Província da Companhia em Portugal, Nóbrega, 
Superior da Missão Jesuitica no Brasil, observa: "Depois 
que de lá mandaram o Alvará de El-Rei (de l? de janeiro 
de 15511, para nos &%rem mantimento (manutenção) e 
vestuário, ordenaram os oficiais (funcionários) de darem a 
dez (jesuitas), que viemos um cruzado em ferro a cada um, 
que saia pouco mais de dois tostões em dinheiro, para 
mantença nossa, e cinco mil e seiscentos reis para vestido 
de cada Padre, cada ano". (Idem 140). 

Assim, os jesuitas são os primeiros professores públicos 
do Estado do Brasil, Província do Império de Portugal, e 
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ganham da Coroa Portuguêsa o ordenado mensal corres- 
pondente a cêrca de 5.000 cruzeiros hoje. Por mais de du- 
zentos anos, até sua extinção em 1758, a Companhia de Je- 
sus sempre contou com a Coroa Portuguêsa para. seu sus- 
tento, para se manter e trabalhar pela civilização lusiada 
em nossa terra. Dava-lhe tudo Portugal : "Tudo sem olhar 
r gastos, que Portugal sempre fêz com perene 1iberalida.de". 
afirma o grande histariador jesuita Padre Serafim Leite. 
E nesse mesmo documento, Nóbrega manda ao futuro esta 
mensagem: "Trabalhamos por dar principio a causas para 
enquanto o mundo durar". (Idem 139). 

Pelo verão de 1553, Padre Manoel da Nóbrega chega a 
São Vicente em companhia de Tomé de Sousa. Em julho 
desse ano, Loiola nomeia Móbrèga primeiro ProvincMl da 
Companhia de Jesus no Brasil, com jurisdição em tôcla a 
América. No mês seguinte, já está no planalto de Pirati- 
ninga, reza missa no local escolhido por êle, na colina entre 
o Anhangabaú e o Tamanduatei. No último dia de agosto 
de 1553 faz cinqüenta catecúmenos nesse local, onde logo 
deixa o Irmão Antônio Rodrigues, primeiro mestre-escola 
de Piratininga, ensinando os corumins. Em setembro de 
1553, Nóbrega escreve a D. João I11 e faz a seguinte pimfe- 
cia: "É por aqui a. porta e o caminho mais certo e seguro 
para entrar nas gerações (tribos) do sertão". (190). ]Fala 
da aldeia de Piratininga, fundada por êle, dizendo : "E v:&i-se 

r fazendo u m  fermosa povoação" (191). Duzentos anos 
mais mais tarde, o Governador Gomes Freire de Andrade 
havia de escrever: "São Paulo é uma formasa sem di~te". 
'E o adjetivo formosa ainda se ajusta a São Paulo qiutdri- 
centenária. 

A formosa povoação luso-brasilindia de Mfanoel da N& 
brega é inaugurada a 25 de janeiro de 1554. Padre Manoel 
de Paiva, por designação de Nóbrega, celebra a missa pa- 
droeira. Serve-lhe de cominha, o Irmão José de Anchieta, 
recém-chegado B Bahia em 13 de julho de 1553 e a São Vi- 
cente a 24 de dezembro dêsse mesmo ano. Viera recomen- 
dado a Nóbrega. Este o nomeia seu secretário e primeiro 
professor de Latim, do Colégio de Piratininga. Anchieta, 
em sua quadrimestre de maio a setembro de 1554, testemu- 
nha: "Estes (brasilíndios), entre os quais vivemos, tr~@?m- 
nos de boa vontade os seus filhos para que os ensinemt~, e 
- sucedendo a seus pais - sejam povo agadável a Cristo. 

t Quinze (corumins) e muitos mais catecúmenos andam na 
I- Escola muito bem ensinados pelo seu Mestre, que é Antonio 
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Rodrigues". (S. Leite. "Nóbrega e a Funciaçãa de Sáo Pau- 
lo". Lisboa 1953-57). Anos mais tarde, em sua "Informa- 
ção do Brasil e de. suas Capitanias", Anchieta dá o seu tes- 
temunho ao conferir a Manoel da Nóbrega a glória de fun- 
dador de Sáo Paulo, com estas palavras: "No ano de 1554, 
mudou o Padre Manoel da Nóbrega os filhos dos índios (que 
estavam no colégio de São Vicente) ao campo (de Pirati- 
ninga), a uma povoaçáo nova chamada Piratininga, que os 
índios faziam por ordem do mesmo Padre para receberem 
a Fé". (Anchieta. Cartas. 316). E se dúvidas houvesse a 
êsse respeito, a palavra de um santo seria bastante para 
desfazê-las, em homenagem a outro santo. 

Na manhã de 25 de janeiro de 1554, Nóbrega está pre- 
sente à missa padroeira. Procurei f i a r  no colorido pobre 
destes catorze versos sem poesia: 

Padre Manoel da Nóbrega entrepara 
um momento no alto da colina; 
alonga o olhar pela paisagem clara 
e a sua almn toda se ilumina. 
Padre Manoel de Paiva entre a coivara, 
Na humilde capela pequenina, 
a missa padroeira celebrara, 
enquanto Anchieta os commins ensina. 
O Pátio do Colégio é o verde engaste, 
onde a estrela dos filhos de Loiola 
fulge acesa no topo da restinga. 
E assim Manoel da Nóbrega fundaste, 
sob o sinal de Cristo e numa escola, 
esta São Paulo de Piratininga. 

Na Kistórie. do mundo não há exemplo semelhante. São 
Paulo é a Única cidade do globo fundada numa escola, por 
entre rumorejar festivo das crianças. Em maio de 1556, 
Padre Nóbrega batiza a "fermosa povoaçáo" por ele fun- 
dada. Dá-lhe o nome de São Paulo de Piratininga (211). 
Nenhum documento anterior fala desse topõnimo. E Nó- 
brega é o primeiro a dar a Piratininga o nome de São Paulo. 

A 8 de dezembro de 1558, em Salvador, Nóbrega préga o 
sermão de Nossa. Senhora Medianeira, institui para sempre, 
em nossa'terra, o culto da Virgem-Mãe, o culto de Maria. Por 
isso mesmo, na rádiomensagem do Sumo Pontífice, pronun- 
ciada em língua portuguêsa, a 7 de setembro de 1954, por 
ocasião do encerramento do Congresso Mariano do Brasil, 
realizado em São Paulo, no ano do seu IV Centenário, S.S. 



Pio XII disse: "Neste continuo florescer de devoção Ma- 
riana não podia deixar de assinalar-se a cidade de São 
Paulo, que tem por fundador o apostólico Manoel da Nó- 
brega, primeiro pnegerista da Virgem Medianeira, de que 
conserva explícita lembrança a história (cfr. Serafim Leite. 
S. J. Rev. da Uriiversidade Católica do Rio de Janeiro - "Ver- 
bum" t. VIII, 1951, p. 258) e entre os seus imediatos col:tb+ 
radores na fundação venera a Anchieta, o inspirado cantor 
"De Beata Virgine Dei Mater Maria". (L'Osservatore Ro- 
mano. 8 Settembre 1954. 28.604). 

Nesse mesmo ano de 1557, Manoel da Nóbrega esc:reve 
o "Diálogo sobre a conversão do Gentio". O pensamento de 
Nóbrega flui através da. forma literária: Serafim Leite re- 
sume-o nestas palavras: "Os Índios são capazes de se con- 
verter em diteito, porque são homens, e de fato porque já 
muitos se converteram. Mas importa criar condições ex- 
trinsecas aos índios, aptas a facilihr a conversáo; uma da 
parte dos missionários, que deviam tender cada vez rnais 
a perfeição dos evangelizadores; outra parte dos Índios, 
uma sujeição moderada. Com a santidade de vida, os :mis- 
sionários atrairiam de Deus a graça da conversáo dos Geri- 
tios; com a sujeição, facilitava-se a reeducação dos adultos 
(catequese) m medida do possível (sempre foi difícil em 
tiidas as partes do mundo a conversão dos adultos) e pr+ 
movia-se a educação cristã dos filhos sob o regime de a,uto- 
ridade paterna. "Como não podia deixar de ser com p@ 
vos naturais, e disso ainda é sobrevivência, no Brasil, a 
obra atual da P~oteçáo aos índios", conclui Serafim Leite. 
(Opera Omnia de Manoel da Nóbrega. 217). 

Nesse trabalho literário, Nóbrega cita implicitamente 
Santo Agostinho, quando põe na boca de um dos interloeu- 
tores, o seguinte: "Isso é tudo da parte de Deus, ma'; da 
parte do gentio tambem é necessário aparelho (auxílio), 
porque ouvi dizer que diz Santo Agostinho que Deus que 
me fez sem mim não me salvará sem mim". 

E o texto agostiniano é explícito: "Qui ergo fecit te sine 
te, non te justificat sine te. Ergo fecit nescientem, jildi- 
ficat volentem". (S. Leite "Opera Omnia" de Manoel da 
Nóbrega. 248 ). 

Santo Agostinho era uma das leituras prediletas de 
Kóbrega. Não sòmente as "Meditações" e os "Sermijes",, 
mas também a "Cidade de Deus", conforme se observa na 
carta da Bahia, 5 de junho de 1552 aos moradores de Per- 
nambuco, onde o nome de "Cidade" figura quatro vibes. 



Nos últimos tempos, Nóbrega lia e fazia oração pelas "Me- 
ditações" de Santo Agostinho, "índice de determinada cul- 
tura e espiritualidade e sua primeira manifestação histó- 
rica no Brasil". E êle é o primeiro agostiniano lusebrasi- 
leiro. - 

Por isso mesmo, o professor Antonio Soares  more-re- 
cua para 1549 o meridiano iniciador de nosso passado lite- 
rário. E coloca Manoel da Nóbrega como ponto de partida 
da literatura luso-brasileira. (Amora "História da Literatura 
Brasileira" ). 

Estamos em novembro de 1560. Camóes regressa a 
Portugal e aparta em Goa. Os lusiadas alvorecem no seu 
poema épico, vivido, concentrado e depurado pelo genio, 
para florirem no mnto lirico e heróico em louvor de Por- 
tugal e dos portuguêses. 

Deseja regressar 
"A ditosa Pátria minha amada, 
A qual se o Céu me da que, eu, sem perigo, 
Torne com esta empreza já acabada, 
Acabe-se esta luz ali comigo". (I11 - 21) 

Nóbrega não pensa no regresso a Pátria. Nos primeiros 
dez anos, fora Superior Maior de todo o Brasil ; nos últimos 
dez anos, de 1560 a 1570, governa a Capitania de São Vi- 
cente. Para consolidar a sua "fermosa povoação", Nóbrega 
obtem do desembargador Mem de Sa, Governador do Es- 
tado do Brasil e de João Ramalho, a mudanç4 da Câmara 
Municipal de Santo André da Borda do Campo e sua po- 
pulação para junto do Colégio de São Paulo de Piratininga. 
E a cidade de Manoel da Nóbrega é o prolongamento eco- 
nômico e administrativo da vila de João Ramalho. 

No estio de 1562, em Goa, Camões havia terminado o 
seu poema épico : 

"Cessem do sábio grego e do troiano 
As navegações grandes que fizeram, 
Cale-se de Alexandre e de Trajano, 
A fama das vitórias que tiveram; 
Que eu canto o peito ilustre lusitano, 
A quem Netuno e Marte obedeceram: 
Cesse tudo o quanto a Musa antiga canta 
Que outro valor mais alto se levanta''. ( 1  - 3) 
Filhos peregrinos de sua inteligência e de seu gênio, os 

LUSÍADAS haviam nascido. E o Poeta, com todo o amor, 



devotamente e carinho vai cinzelando-as, afeiçoandm, 
purific.andc-os. 

Enquanto Camóes regressa a Lisboa, Nóbrega vai com 
Anchieta a Iperoig. Realiza com os Tamoios o primeiro 
Tratado de Paz das Américas. Empenha-se, como ningiiém, 
na expulsão dos francêses estabelecidos no %o de Janeiro. 
Diante de sua insistência, Mem de Sá envia-lhe as p'i-imeiras 
tropas, sob o comando de Estácio de Sá, a quem recomenda 
ouvir os conselhos de Nóbrega. Êste reune gente para. au- 
mentar as fõrças luso-brasileiras. Em Iperoig f6ra o C o  
mandante da Paz; em São Vicente é o Comandante da 
Guerra e o Homem de Estado. Mesmo depois dos grandes 
reforços obtidos por Nóbrega, ainda hesita Estácio de Sá. 
Indeciso, irresoluto, incerto, pergunta: - "Padre Manoel da 
Nóbreca, que contas darei a Deus e a E1-Mi, se lançar a 
perder esta armada?" Responde-lhe o Condestável do Bra- 
sil, com mais que humana confiança: - "Senhor, eu darei 
contas a Deus de tudo, e se for necessário irei a presença 
de El-Rei e responderei por vós". (S. Leite "História" 1-382- 
5'8.7 ). 

A 1 de março de 1565 Ektácio de Sá funda a cidade de 
São Sebastião do Rio de Janeiro. O padroeiro é uma home- 
nagem a D. Sebastião, rei de Portugal. Nóbrega fundara 
o Colégio da Bahia em 1550, funda o de São Paulo em 1554 
e o do Rio de Janeiro em 1567. E em setembro dêsse ano 
de 1567 Carnóes deixa Goa, passa o inverno em Moçambi- 
que e com a primavera chega a Lisboa, onde vai ler o seu 
poema épico a El-Rei D. Sebastião, o infeliz soberano. 

Homem de cultura, pensamento e ação, Nóbrega teve 
em Anchieta, o discípulo mais querido e o mais ativo cola- 
borador cérca de catorze anos, de 1553 a 1567. Nesta data 
o niestre manda o' irmão receber ordens de missa na  Bahia. 
Anchieta é o primeiro a traçar com respeito e recorheci- 
mento a biografia do primeiro Homem de Estado LustrBra- 
sileiro. "Nos derradeiros anos, diz Anchieta (Nóbrega) an- 
dava já muito fraco com as doenças que levou da Bahia, 
dormia pouco a noite e a mais dela gastava em oração, a 
rezar o oficio divino, em cuidar e traçar as coisas do g o  
vèmo, não sòmente as tocantes a Companhia, mas de tudo 
que entendia pertencer ao bem comum, pretendendo em 
tudo o aumento da Cristandade e salvação das almas; e 
assim diziam dele pessoas graves, que era para governar 
todo o mundo". (Anchieta "Cartas" - 469): 

Fiel a verdade, ainda o Padre Anchieta assevera: "Para . ~ 



estas cousas (do Govêmo) procurava (Nóbrega) o remédio 
com Deus por contínua oraçáo e dos Reis, principalmente 
de El-Rei D. João, o Terceiro, e de sua mulher Dona Ca- 
tarina, por cartas, e El-Rei lhe escrevia mui familiarmente, 
encomendandelhe a conversão dos gentíos e o mais b 
cante ao bom govêrno do Brasil, e que o avisasse de tudo, e 
assim mais faziam por uma carta de Nóbrega, que por tan- 
tas infonnaçóes e instrumentos". (Anchieta. Idem). 

A 18 de outubro de 1570, no Rio de Janeiro, numa tarde 
carioca, cheia de luz a escorrer dos morros palpitantes de 
claridade, o Venerável Padre Manoel da Nóbrega antes de 
fechar os olhos para a vida a fim de abri-los à morte, pr- 
nuncia suas últimas palavras: "Eu vos dou graças, Meu 
Deus, Fortaleza minha, Refúgio meu, que me marcastes 
de antemão este dia para a minha morte e me destes per- 
serverança na minha religião até esta hora". E morreu 
sem saber que fóra, pela segunda vez, nomeado Provincial 
da Companhia de Jesus no Estado do Brasil, terra de seu 
amor, paixáo e morte. 

Nóbrega "é considerado, no sentir unânime dos h i t e  
riadores, a mais perfeita síntese dos sentimentos de fé, te- 
nacidade, bravura e abnegação com que foram argamassa- 
dos os alicerces da Capital do Pais (do Rio de Janeiro); 
Nóbrega, numa palavra, o chefe, o guia dessa obra sobre- 
humana que foi a edificaçáo moral e social do Brasil", 
afirma o historiador Eugênio Vilhena de Morais. E o in- 
suspettissimo historiador inglês Robert Southey, em sua 
obra "História do Brasii" assevera: "Náo há ninguém fm 
mo a Nóbrega) a cujos talentos deva o Brasil tantos e tão 
assinalados serviços". 

Stephan Zweig, o grande escritor de "Fouché", quis 
traçar uma biografia de Manoel da Nóbrega, para êle a mais 
fascinante personalidade da História LuseBrasileira. Não 
conseguiu realizar o seu propósito; mas em seu livro "Bra- 
sil, Pais do Futuro", Zweig recorta, em bronze, o perfil do 
fundador de Sáo Paulo, do criador do ensino oficial no Bra- 
sil, do primeiro Homem de Estado Luso-Brasileiro, do Prín- 
cipe da Historiografia Nacional, nestas palavras: "Nóbrega 
conta 32 anos e estudou na Universidade de Coimbra, antes 
de ter ingressado na Companhia. Mas não é seu especial 
saber teológico que ihe confere grandeza histórfca, e sim 
uma enorme energia e sua força moral. Nóbrega - que é 
estorvado por um defeito no falar - não é como Vieira 
um grande pregador, nem como Anchieta um grande e% 



critor. É antes de tudo um lutador, na concepção de Loiola. 
Nas expedições para libertar o Rio de Janeiro êle é a fo'rça 
impulsiva do exército e o conselheiro estratégico do Gover- 
nador Geral; na administração revela as capacidades ideais 
de um organizador genial, e à clarividência que se sente em 
suas cartas, junta uma energia heróica, que faz não temer 
sacrifício algum de si próprio. Somadas apenas s s  viagens 
de inspeção que naqueles anos empreendeu êle, de norte a 
sul, do sul para o norte e através do território, já elas en- 
cerram centenas e quiçá milhares de noites cheias de pireo- 
cupaçóes e perigos. Em todos aquêles anos é êle o gover- 
nador ao lado do governador, mestre dos mestres, fundador 
de cidades e pacificador, e não há acontecimento importante 
da História do Brasil daquela época a que não esteja ligado 
o seu nome. A reconquista do pôrto do Rio de Janeiro, a 
fundação de S b  Paulo e da Bahia, a pacificação das tribos 
inimigas, a criação de colégios, a organização do ensino, e 
a libertaçáo dos aborígenes são, sobretudo, obra sua. Por 
toda a parte era Nóbrega o iniciador; podem seus discipiilos 
e sucessores, de Anchieta a Vieira, ter-se tomado mais pcipu- 
lares do que êle no Brasil, mas não fizeram mais do que 
desenvolver idéias dêle; onde construiram ja  encontraram 
alicerces. Na História do Brasil, essa "obra sem exemplo", 
foi a mão de Nóbrega que escreveu as primeiras  página,^, e 
todos os traços feitos por essa mão enérgica e firme per- 
manecemm indeléveis até o presente" (40  1. 

Dois anos após a morte de Nóbrega, o seu antigo colega 
da Universidade de Cóimbra, pública em Lisboa os LUSÍA- 
DAS, a epopéia imortal dos imortais portuguêses, o maior 
poema do Renascimento e dos tempos modernos. Eshv:ase 
em 1572. Ninguém falava em Manoel da Nóbrega. A 10 
de junho de 1580, o maior poeta moderno, Luis de Camóes, 
morre esquecido. O primeiro Homem de Estado do Brasil- 
Português, Nóbrega, o Príncipe da Historiografia luso-bra- 
sileira., foi sepultado no já desaparecido Morro do Castelo, 
em pleno coração do Rio de Janeiro, em pleno coração da 
Província de Santa-Cruz, unificada por êle com sangue, suor 
e lágrimas. O mais alto poeta moderno, filiado a estirpe 
de Homero e Viraílio, Luis de Camões, o criador da Linwa 
Portuguêsa, o maravilhoso cantor dos feitos imortais dos 
uortuauêses. o humanista heróico e lírico da LusaCrist.an- 
dade,-sem kcompanhamento, no silèncio e na doçura da 
tarde mansa e macia era enterrado no convento de Santana, 
em Lisboa. E não faltou a ambos, ao criador do Brasil- 



Português e ao cantor. do Universo Português, o humilde 
lençol do esquecimento, donde haviam de ressurgir para.a 
glória, iluminados pelos sóis dos séculos e envoltos nas cin- 
zas dos tempos. 

Diletíssimos filhos da Universidade de Coimbra, a Mãe 
cultural eespiritml do Brasil, Camóes e Nóbrega viveram 
a gesta lusíada, na "dilatação da vida eterna", para unirem 
Deus e Portugal, a Fé e o Império, no mesmo pensamento 
e na mesma ação, porque viviam: 

"Para servir-vos, braço as armas feito; 
Para cantar-vos, mente as musas dado". (X - 105) 
Assim, nesses dois missionários da cultura, do gênio e do 

luso-cristianismo, 

"Vereis amor da Pátria não movido 
De prêmio vil, mas alto e quase eterno". (1 - 10) 
Um dia, há muitos anos, o nosso Olavo Bilac, tão nosso 

quanto Camóes, havia de dizer: "Sonho às vezes, à noite, 
quando fico sòzinho, com os meus pensamentos, com a in- 
quietação da minha alma, com os meus sustos e as minhas 
esperanças de brasileiro, um grande poema, o poema que 
um grande poeta escreverá daqui a cem, a duzentos anos, 
sóbre o Brasil. A nossa pátria, a nossa lingua, a nossa raça 
terão um dia a sua epopéia definitiva, complemento dos 
LUSÍADAS". Porque, afirma Bilac, ''Camões, ao morrer, 
em 1580, não levou consigo o seu gênio: deixou-o, invisível 
e perpétuo, pairando sobre a terra e os mares; hálito fecun- 
do, emanação divina, fluido imaterial, espírito criador de 
novos cantos: deixou-o, e legou-o, com a sua lira, a uma 
alma futura, que continuará o seu poema. A grande epo- 
péia portuguêsa, o poema de Camóes é a epopéia da expan- 
são e da conquista, formidável e fulgurante monumento 
que'eterniza o auge da força e do gênio, a arrancada glo- 
riosa da raça no apogeu do seu viço, a invenção de novas 
estradas e de novas riquezas arrancadas do seio do misté- 
rio"; E Bilac exclama: "Camóes imortalizou esse esforço 
sobre-humano, querendo criar um império universal". 

Na realidade, os portuguêses criamm o império univer- 
sal da sua lingua, da nossa lingua, porque a plantaram na 
zona intertropic~l ao redor do mundo, dentro de um am- 
biente de luso-cristianismo, onde se fala, diz Bilac, "esta, 
lingua forte e doce que falamos, e que neste momento está 
perfumando a minha boca, esta língua portuguêsa". Se 



a "língua. é a pátria", na afirmativa bilaqueana, com a al- 
ma debruçada sobre os LUSÍADAS, o maior dos poetas por- 
tuguêses contemporâneos, discípulo singular do Cantor da 
Pátria, Fernando Pessoa assevera: "A minha pátria é a Xin- 
gua portuguêsa". Dentro da mesma linha de pensamento, 
brasileiros e portuguêses conjugados pelo imperativo comum 
da unidade, para glória de Deus e da Cristandade, falanlos, 
rezamos e amamos na mesma lingua de Camões, na mesma 
lingua de Nóbrega, na mesma língua dos LUSÍADAS, na  
mesma língua de Gonçalves Dias e de Olavo Bilac. E por 
isso, podemos dizer: Nossa pátria é a lingua portuguêsa. 

Por isso mesmo, o poeta patrício Manoel Bandeira, em 
perfeito soneto camoniano, dedica éstes versos heróicos ao 
cantor da gente portuguêsa, ao cantor da gente da nossa 
gente : 

A Luis de Camóes 
"Quando n'alma pesar da tua raça 
A névea da apagada e vil tristeza, 
Busque ela sempre a glória que não passa, 
Em teu poema de heroismo e de beleza. 
Gênio purificado na desgraça, 
Tu resumiste em ti toda a grandeza: 
Poeta e soldado.. . Em ti brilhou sem jaça 
O amor da grande Pátria Partuguêsa. 
E enquanto o fero canto ecoar na mente 
Da estirpe que, em perigos sublimados, 
Plantou a cniz em cada continente, 
Não morrerá sem poetas nem soldados 
A lingua em que cantaste rudemente 
As armas e os barões assinalados". 



EXPOSIÇÃO CAMONIANA 

Quis o Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo 
que fósse êste seu humilde consócio quem pronunciasse al- 
gumas palavras na abertura desta exposiçáo camoniana. 
Bem poderia eu escusar-me dêste honroso encargo, pois se 
e inesgotável a matéria que faz o objeto desta exposição não 
o é a pessoa que neste momento vos fala. 

Preocupado há já semanas com as comemora~óes ca- 
monianas da "Casa de Portugal" e, neste momento, com 
duas palestras sobre Camões, uma p r a  Santos, outra para 
o Rio, não poderia eu, sem risco de repetir-me, falar de 
novo sòbre o poeta, a propósito de uma exposiçáo bibliográ- 
fica - a segunda que tenho a satisfação de inaugurar, em 
menos de umn. semana. 

Duas razões bastante fortes me impediram, contudo, de 
declinar o convite que me foi feito: 

A I=, o respeito da entidade que me convidou. Desde 
a minha chegada s São Paulo que me habituei a reveren- 
ciar esta sábia instituição, onde encontrei sempre unin fir- 
me e devotada amizade a Portugal, a sua história, a sua 
ação civilizadora. Lançado, em hora já não muito próxima, 
mra  esta metrópole, onde se entrechocam raças e poderosos 
interêsses econòmicos, para êste imenso e transbordante re- 
servatório de energia humana aplicada a fins de utilidade 
individual e coletiva, para esta capital, pujante de vida, or- 
gulhosa do seu gigantismo e do seu poderio, onde um obs- 
curo universitário português, cultor da história literária do 
seu pais, terá forçosamente de passar despercebido no tor- 
velinho das preocupações diárias, posso dizer que só verda- 
deimmente me reencontrei neste amável e cultissimo soda- 
hcio, como em abrigo familiar e hospedeiro. Aqui, o tim- 
bre discreto das vozes que nos falam permite-nos ouvir o 
ritmo compassado dos corafles, pulsando com o nosso na- 
queles sentimentos que fazem as fortes, as mdestmtiveis ami- 



zades. Aqui, o amor sem constrangimentos ou cautelas a 
velha e nobre Pátria pnrtuguêsa, orgulhosa e abertamente 
confessado em cada oportunidade, faz-nos pensar que o I n s  
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo é um dos buns 
obreiros da comunidade lusiada de que tanto falamos e que 
se esta algum dia puder transitar da letra dos convênios 
para a realidade social, da aspiração para a concretiz:tção, 
terá sido nesta sábia e veneranda instituição um dos seus 
órgãos mais eficazes, mais diligentes, mais lúcidos e :mais 
sinceros. 

Tão longe quis a s w  Direção levar o seu apreço a Por- 
tugal que não teve dúvlda em admitir em seu grêmio este 
modesto representante da Universidade de Coimbra, certa 
de que, fazendo-o, homenageava em mim a cultura univer- 
sitária portuguêsa e a minha Pátrim. 

Como poderia eu, pois, deixar de vir aqui, a não ser 
por motivo de força maior?. . . 

A 2? razão está no próprio motivo da nossa presença 
neste lugar: Luis de Camóes, o cantor da nossa grrande::a, a 
voz eterna da nossa missão universalista. 

Não foi sem alguma surpresa que eu tive tardia noticia 
de que havia em São Paulo um camonista de rara quali- 
dade: o Sr. Dr. J. Pereira de Matos. A minha experiência 
pessoal revelou-me a dificuldade de reunir em mostruário 
duas ou três centenas de obras. Por isso, a minha surpresa 
cresceu de vulto quando, ao folhear rapidamente o catá:logo, 
ainda em provas, desta exposição, pude verificar que numa 
só mão se encontravam tantas ou' mais obras do que as 
que eu poderia colecionar, a poder de esforços, de solicita- 
ções, de rebuscas. É claro que não posso exprimir a:mda 
sobre esta coleção um juizo verdadeiramente fundado ]pois, 
como sabe o ilustre expositor, não tive oportunidade de fo- 
:hear os seus livros, mas apenas, em fugidios minutos, as 
provas do seu catálogo, que me deixou aliás excelente im- 
pressão. Mas posso exprimir um juízo sobre o ato de expor, 
em si, pois êle representa um gesto de filial veneração Imra 
com a memória dêsse ssande unificador de almas que foi 
Camões. Dêste modo, a exposição da "Casa de Portugal" 
vem juntar-se -a exposição pessoal do Dr. Pereira de Matos, 
não por divergência de propósitos, mas por c0nvergênci:a de 
afetos. A "Casa de Portugal", querendo iniciar com a sua. 
nova sede, uma atividade cultural mais intensa, promoveu 
r i  <:ome!noracões rnmoiliniias deste alio, incluindo nelas 
uina exposiç3o hiblioqráfica; o Instituto Histórico e (;e* 



gráfico de São Paulo, fiel as suas tradições, promove tam- 
' bém uma exposição bibliográfica, contribuindo dêste modo 
para a difusão do nome de Camóes na terra de Nóbrega e 
de Anchieta. 

Portugal teve sempre em todas as emergências da sua 
já larga e acidentada vida histórina o homem de que carecia. 
D. Afonso Henriques, Nuno Alvares, O Infante D. Henrique, 
D. João IV,,Oliveira Salazar. Camões pertence a essa rara 
genealogia dos homens providenciais cujo papel consistiu 
em promover a integração da nacionalidade, em orientL1a 
para os seus destinos, em dotá-la com a capacidade de drr 
ininar as suas próp-s crises e de reerguer-se para a conti- . 
nuidade histórica e progressiva. O duelo da pequenez lu- 
sitana com a temerosa amplidão do Mar Tenebroso, de que 
é símbolo inultrapassável o Adamastor e a que o épico soube 
dar genial corporalidade literária, pondo em ação homens 
e deuses e.concedendo aos homens, pela sua audácia, o prê- 
mio da vitória - deu às gerações lusiadas que se sucederam . 
a ufania da sua origem lusitana, o orgulho consciente de 
provirem daqueles que modificaram a história do mundo 
moderno, abrindo a Europa as rotas indevassadas, contendo e 
o Islam na  hora do seu máximo poderio, levando a Cruz 
às práias do Brasil e as ilhas do Japão! 

"Quão doce é o louvor e a justa glória 
Dos próprios feitos, quando são soados"; como diria 

Camões. 
É justo, pois, que chamemos a Camóes "unificador de 

almas", pois foi êle, mais do que todos, o gerador da nossa 
confraternidade luso-brasilica, acima das fronteiras políti- 
cas, no respeito das respectivas autonomias. Foi e será! 
Não me resta dúvida alguma de que, quanto mais apro- 
fundarmos a história dos dois povos, mais alta será a nossa 
admiração por Camóes, intérprete prodigioso dos senti- 
mentos que nos são comuns. 

Prova evidente desta confraternidade a que aludo está 
nesta exposição, franqueada ao público paulistano na sede 
deste venerando Instituto, tão credor dos melhores títulos 
de gratidão da parte dos portuguêses. 

Possa este vultuoso e certamente valioso acervo de obras 
camonianas dar aos visitantes uma idéia da grandeza do 
Épico e da admiração que o tem cercado pelos tempos fora, 
pois dela resultará certamente um maior apreço e uma ad- 
miração mais alta pela gente e pela terra que êle eternimu 
em verso. 



A IMPERATRIZ LEOPOLDINA 

Quando nos voltamos para o nosso passado politic:~, 
recordando as figuras que se projetam na história como au- 
tênticos paladinos da grandeza material, intelectual e mo- 
ral do Brasil, - vemos destacar-se, Senhores, dessa cons'te- 
laçáo de santos, de pensadores e de heróis, a figura 
extraordinariamente fascinante de uma criatura priv1,le- 
giada, alçada a frente dos destinos nacionais, na hora jm- 
certa da independência, como o gênio tutelar do grande 
sonho que cortou a vida a Filipe dos Santos, nimbou de 
glória. o martírio de Tiradentes e fêz de São Paulo, na co- 
lina histórica do Ipiianga, coroando as suas lutas pela dila- 
tação territorial do Pais, a "domus sacra" do patriotisino 
nacional. 

Sim, é a Princesa Carolina Josefa, Arquiduquesa d ' Á u -  
tria, princesa imperial do Brasil, que se identificou com as 
mais radiosas tradições brasileiras sob p nome por ela ado- 
tado ao jurar fidelidade a naçáo recémconstituida: MARIA 
LEOPOLDINA. 

A revê-la no quadro panorâmico do Rio de Janeiro da- 
queles antanhos, tempos gloriosos do amanhecer de nossa 
nacionalidade, por um sortilégio que se associou, para sí?m- 
pre, ao seu nome venerando, - vemos realizar-se, de novo, 
como num filme de maravilhosa beleza, a epopéia de :sua 
vida, tão fulgurante e tão breve. 

É que a magnifica filha do impemdor austríaco, a zim- 
ples evocação de sua lembrança, com a sedução irresisti;vel 
de sua ternura, de sua inteligência, de suas admiráveis vir- 
tudes - de mulher e de rainha - vem graciosamente ao 
nosso encontro e nos envolve na magia de sua legenda, fa- 
zendo-nos reviver, encantados, os lances memoráveis de sua 
grande história. 



Eis-nos, assim, em Viena dos últimos instantes do s& 
culo XVIII. 

O braseiro francês ainda não conflagrara as terras do 
Reno e do Danúbio. É certo que o trono austríaco sofrera 
brutal impacto com a surpreendente campanha da Itália, 
conduzida com incrível audácia e fortuna por um oficial 
francês que começava a cercar-se, no exército republicano, 
de uma aura miraculosa, de "general invencivel". 

A paz sugerida pelo Príncipe Carlos, com Napoleáo às 
portas de Viena havia sido a salvação do Império, e Fran- 
cisco I1 logrou desfrutar alguns anos de,  tranqüilidade, en- 
quanto o grande côrso desenterrava, do outro lado do M& 
diterrâneo, com a baioneta de suas tropas, das meias mis- 
teriosas do velho Egito, o mundo fantasmagórico dos faraós. 

Dona ~eopoldina,. nascida a 22 de Janeiro de 1797, vi- 
via nos paços reais dos Habsburgos, um dos períodos mais 
felizes de sua vida, sob a custódia de carinhoso zêlo paterno 
e no encantamento da poesia vienense, que se derramava 
ao seu redor, como na fantasia de um sonho: a auteridade 
dos costumes da corte, a imponência do castelo de Schon- 
brum, a beleza. repousante do Prater, o penetrante misti- 
cismo da Catedral de Santo Estevão, os tesouros da bibli- 
teca real, o palácio imperial, o teatro, a graça serena dos 
bosques, o mesmo deslizar das águas do Danúbio, que iriam 
jorrar, mais tarde, graças a um músico de gênio, em tor- 
rentes de harmonia, por todos os recantos da terra onde 
a civilização acendesse o facho de seu resplendor. 

O coração sensível, impregnado desta doçura vienense, 
e o culto espirito, herdeiro, na têmpera do caráter e na cla- 
rividência do descortino político, das virtudes de sua ilustre 
antepassada Maria Teresa, a corajosa opositora de Frede- 
riso, o Grande, caracterizaram a notável Princesa, que 
haveria de exercer tão destacado papel na emancipaçáo p e  
litica de nossa Pátria. 

A sua infância e juventude decorreram sob o ciclo tor- 
mentoso da era napoleônica. 

0 s  vendavais que a bandeira tricolor deflagrou sóbre 
a Europa, destruindo fronteiras, anulando dinastias, desf* 
zendo impérios, tronos e coroas, não pouparam a Austria, 
constituida, por ocasião da Batalha dos Três Imperadores, 
em centro de resistência as armas invenciveis de Napoleáo. 
Viena foi ocupada pelo exército inimigo e a tranqüilidade 
só voltou ao solar dos Habsburgos, quando o casamento da 
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irmã de Leopoldina, Ma ia  Luisa, transformou o afortunado 
Petit CaporaE do Diretório, em sobrinho de Maria Antonieta. 

Os desastres da campanha de 1812, na Rússia, o esálio 
da ilha de Elba, os Cem Dias, o desfêcho em Waterloo, sela- 
ram a ação napoleõnica na Europa e devolveram a Áustria, 
na pessoa de seu Imperador, Francisco 11, chefe da Santa 
Aliança, sob m, orientação do poderoso ministro Mettern:ich, 
c domínio político do continente. 

A Europa se refazia dêstes vinte anos de continuc~s e 
desesperados apelos as armas. 

E em Viena., num dia claro de fevereiro. A Capital 
da Santa Aliança vive um de seus momentos mais festivos 
e soberbos. Sob o sol de ouro velho, que lhe banha as mas 
e praças, apinhadas de povo, desenrola-se o espetáculo ex- 
traordinário "que encheu de admiração os habitantes ãa 
margem do Danúbio", na frase do cronista da época. 

Desde 1708 não assistia Viena cena igual. 
Lentament,e vão adentrando a cidade dezessete carrua- 

gens dos príncipes e magnatas da Corte Imperial, tendo', a 
cada uma., lado a lado, um lacaio ricamente vestido ; seguem- 
se outras vinte e quatro carruagens, igualmente luzente,s e 
tiradas, cada qual, por suas três parelhas de cavalos, luxuo- 
samente ajaezados. Passa agora o séquito do Embaixador 
Extraordinário, organizador do solene desfile. São setenta 
e sete lndividuos, "entre pajens, criados, oficiais da casa de 
Sua Excelência", todos envergando roupas coloridas e bri- 
lhantes, a maioria montada em magníficos cavalos, autros 
puxarido os animais pela destra, com telizes de veludo car- 
mezim e artísticos bordados a ouro, com as armas do fidalgo 
em relêvo, cintilando ao sol. 

"Seguem-se dois coches magníficos da Casa 1mperi:a.i: 
no primeiro o embaixador, no segundo o secretário da em- 
hixada com o introdutor diplomático. Fazem ala a estas 
carruagens muitos .criados da casa imperial. Atrás dêstes 
coches, vem a berlinda de Estado de Sua Excelência, que 
pelo seu primor, elegância e riqueza enlevava os olhos dos 
espectadores; seguida por outra também de Sua Excelência, 



em que vão dois criados particulares seus, a segunda puxada 
por seis cavalos castanhos com arreios de prata e a pri- 
meira por seis cavalos pretos com arreios dourados. Cada 
berlinda leva um cocheiro, um sota, um moço de estribeira 
e catorze moços de serviço, todos ricamente fardados com 
as librés reais e da Casa de Sua Excelência. Fechando o 
magnifico cortejo as carruagens dos embaixadores da Ingla- 
teri-a, França e Espanha". 

De onde procede esta pomposa comitiva? Qual o seu 
objeto? 

É o Marquês de Marialva, o muito ilustre D. Pedro José 
Joaquim Vito de Menezes, que vem a côrte austríaca, como 
embaixador extraordinário da Monarquia Portuguêsa, para 
pedir a mão da sereníssima Princesa dona Leopoldina para 
o Príncipe Real D. Pedro de Alcântara, então na distante 
sede real da côrte lusa, no Rio de Janeiro. 

A 18 de Fevereiro de 1817, imediato rn dia da solene 
chegada do Embaixador, oficializa-se o compromisso dos es- 
ponsais. 

Tanto a capital austrhca, como a cidade americana, 
promovem ruidosas comemoraçóes do enlace que deveria 
fazer a estabilidade do trono português e a felicidade de 
Portugal e do Brasil. 

Desde criança, diz dona Leopoldina, grande era a sua 
voca$io para viver na América, aspiração que por fim se 
realizou. ( 1). 

A partida deu-se a 14 de agosto e a viagem demoroU 86 
dias, havendo a esquadra que a conduzia enfrentado duas 
tempestades, uma no Mediterrâneo, outra nas proximidades 
ao Cabo Frio. (2 ) .  

A chegada à Guanabam foi um espetáculo deslum- 
brante. O soberbo panorama da baía, com o seu anfiteatro 
de montanhas azuladas, 0s ilhotas coroadas de luxuriante 
vegetação, a floresta de mastros do pôrto, denunciando a 
intensa atividade comercial da cidade, o morro do Castelo 

( I )  ".I viaaerii riãu me aterroriza. Creio que i. uma prcdc:tinrisão. iiins 
eu sempre tive um pendor iingulnr pei ;~ iimérica e mesmo em criança eu dizi:i 
muitas vêres que desejava ir para lá". (Cartas d a  Iniperatriz) . 

(2) Ka época a siagem ninritirna iiáo cra isenta de perigos, priiicipalnieiiie 
nas mares do  ~ u l ,  coallia<ios de ilibusteiros. O incidente com o Kantchacka e 
o A u s t r i ~  (da frota de d. Leopuldiiia), em que quase se metralharam, quando, ao 
amanhecer, constataram tratar-se de russo e inglês. é exemplo d o  alarma exis- 
tente entre as equipagens. 4 altcra do 8.0 12'  latitude avistaram "aleritado bar- 
co" que desaparcçu, rumo ao g i l i o  da Guiné. 



com o interessante templo jesuítico de São Sebastião, o rnor- 
ro da Conceição, com o palácio do Bispo, o de Santo An- 
tônio, a fôrça dò sol, e, sobretudo, a vibração popula:r, o 
estampido das baterias, o repique dos sinos, as músicas, as 
a.clamaçóes, a recepção calorosa e quente da população ca- 
rioca, em assomos incontidos de derramada alegria, foram 
cenas inesquecíveis para todos e que conquistaram, num 
repente, o coração da princesa. 

"O pais é encantador, cheio de sítios deliciosos, monta- 
nhas muito altas, prados verdejantes,' com árvores preci(osas 
e magníficas, cobertas de lindas flores, e uma passarada 
esplêndida a adejar sua incomparável plumagem". . . es- 
creve ela para a Europa. (3) .  Tudo lhe agrada no Rio, a 
exceção do calor, é claro, que acha excessivamente forte no 
verão. Mas se identifica profundamente com a terra bra- 
sileira, seu povo bom e infeliz, sentindo as imensas possibi- 
lidades futuras que latejam no destino histórico da nova 
pátria americana. 

Dona Leopoldina não vem só. Traz em sua companhia 
uma escolhida comissão de sábios recrutados nos institutos 
científicos de Viena, Munique, Praga e Florença, chefiados 
pelo sábio bávaro Filipe Von Martius, a -quem o Brasil, e 
com êle o mundo científico, iriam dever a monumental "Flo- 
ra Brasileira", de tão alto valor para o estudo de nossa b* 
tânica. O pintor Ender, entre outros, é um dos notaveis 
artistas que se destacaram neste trabalho de preseruaçáo de 
nossos temas sociais e históricos, e que a éle se consagrou 
com inexcedivel entusiasmo : "No Rio se me deparou mundo 
inteiramente novo, diz êle, e me apliquei dia e noite e:m o 
reproduzir até cair exausto, física e moralmente prostrado". 

Foi incalculáve1,'neste terreno, da elevação cultural do 
país, o que o Brasil recebeu de dona Lf@poldina,, culta e 
ilustre soberana, cuja inteligência e grandeza moral sempre 
estiveram, indefectivelmente, a serviço das mais altas cau- 
sas nacionais e dos superiores interêsses brasileiros. (3:). 

Favorecida por uma descendência notavelmente bem 
dotada, fisica e intelectualmente, os seus primeiros anos no 
Brasil foram tomados com a preocupação dos filhos, os es- 
tudos, os passeios pelos arredores do Rio, as alegrias de lima 
vida doméstica sem nuvens e a felicidade de uma atividade 
social sem maiores encargos e atribulaçóes. 

(3) Integravam a comissão de sábios chefiadas por voii Mmtius: Karl 
von Sehereibers, Dr. J. C. Mikan, Di. J .  E. Pohl, I .  Katterer, H .  Schcitt, J. 
Buchberger e R. Sdiuch. 



Não tardou, porem, que ela fôsse conquistada, entre as 
intrigas da corte, para a causa brasileira. Às manobras 
dos seguidores da Rainha dona Carlota Joaquina, em luta 
aberta com os partidários do Rei D. João VI, na luta pela 
unificação das colônias americanas e do retorno do Rei, a 
Princesa acabou por decidir-se pelos brasileiros, cuja causa 
defendeu com a maior eficácia e entusiasmo. 

A sua participação na proclamaçáo histórica do "Fico", 
está comprovada em documento de seu próprio punho, a , 
famosa carta escrita ao excelente Schaeffer, às vésperas 
dos graves incidentes : "Fiquei admiradíssima quando vi, de 
repente, aparecer meu esposo ontem à noite. Êle está mais 
bem disposto para com os brasileiros do que eu esperava, 
mas é necessário que algumas pessoas o influam mais, pois 
não está táo positivamente decidido quanto eu desejaria. 
Dizem aqui que as tropas portuguêsas o obrigarão a partir. 
Tudo então estaria perdido e torna-se necessário irnpedí-10". 

Conseguido êsse objetivo, primeiro passo pqra a con- 
quista da independência, não descuidou dona Leopoldina 
da grande tarefa que se lhe desenhavá como indispensável 
ao seu dever de consorte do jovem Bragança : a adesão deci- 
dida dêste ao ideal que se delineava, nítido, na consciência 
do povo brasileiro: a emancipaçáo política do Brasil. 

Tudo que esteve ao seu alcance para conquistar o es- 
pirito irresoluto de D. Pedro. neste momento decisivo da po- 
Ijtica nacional, ela 'o fêz com habilidade, constância e fir- 
meza. 

"O Principe está' decidido mas não W t o  quanto eu de- 
sejaria, escreve ela novamente a Schaeffer. Os ministros 
vão ser substituidos por filhos do país, que sejam capazes. 
O Govêrno será administrado de um modo análogo aos Es- 
tados Unidos da América do Norte. Muito me tem custado 
alcançar tudo isto, só desejaria insuflar uma. decisão mais 
firme". (4).  

Vasconcellos Drumond, reportando-se à participação da 
Princesa ilos acontecimentos do Ipiranga, dá o seu valioso 
testemunho: "Fui testemunha ocular e posso asseverar aos 
contemporâneos que a Princesa Leopoldina cooperou viva- 

(4) O original alem50 diz: "Man will her vori deti inorgendeti Tazc viele 
Uiiruhe verçprecheii; habeii sie w-as geh6rt? - Der Prinzist geiarst aber iiicht 
so wie ich wiinschte, die Minister werden verandert, und hiesige Eiiigeborenen 
mit Einsichten angestelit, und die Regierung auf die Art der vereinigten, tiorda- 
merikanischen Freistaaten eingefiihrt. Alles dieses zu erlangen kostele inir 
viel - nur wollte ich rioch mehr Eiitsctilosseiihei eiriblaseii korinen". 



mente dentro e fom do pais para a Independència do Bra- 
sil. Debaixo dêste ponto de vista os brasileiros devem a 
sua memória gratidão eterna". 

* * *  

Senhores: Raros são os exemplos da história, em que 
os abnegados servidores das nações, os idealistas e os viiiio- 

. nários, os santos e os heróis, não tenham pago um altissimo 
prêço, em vida, pelos ideais que pregaram ou defenderam. 

Todos tiveram, ou quase todos, que carregar a sua cruz. 
Dona Leopoldina não fez exceçko a essa regra. Foi-lhe 

dado também provar, na terra que ela tanto serviu e amou, 
o cálix das amar.guras mais atrozes. E nesse episódio dolo- 
roso de sua vida, nós a vemos tornar-se ainda maior, crescer 
a face de seus contemporâneos, alçar-se, pela dignidade iim- 
poluta de seu caráter, de sua elevação espiritual, de s<:us 
sentimentos majestáticos, acima de todas as provaçóe:s e 
num recolhimento tão cheio de austera sobranceria, defen- 
der na  irrepreensível dignidade de sua conduta, as verdatiei- 
ras virtudes que ela há de emblemar sempre, da Mulher ELre, 
sileira. 

Ela teve educação esmerada numa das mais fausto:jas 
cortes da Europa. Espirito forte, amante da. glória, rião 
desanimou e entre as incertezas do presente sonhou alm 
o futuro radiante do Brasil. 

Foi ela quem presidiu a memorável reunião do Conselho 
de Ministros em que ficou delibemdo o rompimento defini- 
tivo com Portugal. 

A sua contribuição para. que o Brasil fosse reconheciido 
como nação soberana não deve também ser subestimada, 
pois a presença no trono do Brasil da filha do poderciso 
chefe da Santa Aliança, atuou de maneira decisiva para o 
desfêcho que tanto nos interessava. 

Deu-nos a contribuição dos cientistas chefiados por von 
hrartius, a criação do Museu de História Natural do Paço 
da Boa Vista, o posto zootécnico & fazenda imperial de 
Santa Cruz. 

Deu-nos a Independéncia. 
Deu-nos mais que isto, se assim nos podemos expressar, 

porque nos deu a consolidação da Independência, e da cíul- 
tura, o respeito e a admiração dos outros povos, as condi- 
~Ões do nosso progresso atual, na pessoa de seu ilustre filho, 
o magnânimo D. Pedra 11, estadista que honrou, no trono 



brasileiro, as virtudes civicas, intelectuais e morais de dona 
Leopoldina. 

A 12 de outubro de 1954 repetia-se, no Brasil, o solene 
cortejo que a 17 de fevereiro de 1817 maravilhara a popu- 
lação vienense, com o brilho, o garbo, o fausto de suas equi- 
pagens. 

Novamente desfilavam, agora pelas ruas do Rio de Ja- 
neiro e de São Bulo, os luxuosos veículos, as gloriosas car- 
retas do Exército, os hce i ros  da Independência com os seus 
vistosos uniformes. a igreja com os seus emblemas e os seus 
ntos: era ainda Dona Leopoldina, o ob~eto dêsse espetá- 
culo comovente. 

Não se tratava, porém, do Marquês de Marialva e do 
Impemdor da Áustria. 

Era o Brasil, era o Govêrno Brasileiro, era o povo dêste 
país, que pelos seus elementos mais representativos das 
Fôrças Armadas, do Poder Civil e de sua Igreja, conduziam 
a São Paulo, para eterno repouso no altar supremo da Pár 
tria, o Cenotáfio do Ipiranga, as venerandas cinzas da glo- 
riosa Dona Maria Leopoldina, essa admirável mulher cujo 
nome o nosso coração balbucia com respeito, veneração e 
amor. 

Ela, desde criança, sonhou viver no Brasil. Sua von- 
tade se cumpriu, e ali, no monumento que relembra o mais 
alto serviço por ela prestado ao povo brasileiro, a sua m s  
moria se eterniza, imortalizada na gratidão da Pátna e da 
República. 

Não se tratava, sob a mediação de Marialva, de laços 
matrimoniais que a morte pode desatar e destruir. 

Era a trasladação de seus sagrados despojos, sob a égide 
dos governos de São Paulo e do Brasil, para o centro do co- 
ração de nossa terra, contra o qual nada poderão o tempo 
e a morte. 

Salve, pois, esta memória abençoada, anjo tutelar que 
há de velar pelo Brasil, nas difíceis horas do presente e das 
que lhe venha a reservar o futuro, sob proteção de sua in- 
fluência salvadora, - Salve DONA LEOPOLDINA. 



E X f  QUIAS DE SUA MAGESTADE A IMPERATRIZ 
DO BRASIL NA IMPERIAL CIDADE DE S. PAIJLO 
PELO BISPO D. MANUEL JOAQUIM GONÇALVES 

DE ANDRADE , 

(Cx. 364 - doc. 28 - ano 1829 - Exposição tle 
Documentação no Ibirapuera - Arquivo Nacional) 

O dia 28 de Junho ultimo foi destinado pelo Exmo. IEmo. 
Snr. D. Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, Bispo eleito 
de São Paulo, para a celebração das exequias de Sua Ma- 
gestade Imperial a Senhora D. Maria Leopoldina Josepha 
Carolina, Archi-Duqueza d'Austria, e l? Imperatriz do Bra- 
sil, na Igreja Cathedral. 

No dia 27 - ao dia - os dobres dos sinos, e uma 
salva de 21 tiros foráo os primeiros signaes, que annuiicia- 
iáo esta funebre cerimonia. Apezar de ser a estação a mais 
fertil em bellos dias, nuvens espessas toldaváo a atmosp:hera 
pouco antes dos primeiros signaes, e o astro do dia não se 
tez mais ver desd'entáo, e por todo o dia seguinte. 

O officio foi antecipado p/a noite do mesmo dia :!7, e 
começando antes das 7 horas, findou depois das 10. C) lu- 
gubre da musica, o numeroso concurso, o respeituoso silen- 
cio, a profunda magoa, que se via retractada em todos os 
semblantes não permittiáo que a abundancia de luzes, e a 
riqueza dos ornatos do templo, sobresmissem ao lucto, que 
tudo respirava. 

'L SO- Às 10 horas da manhá do dia 28 começou a missr 
lernne, celebrada pelo mesmo Exrno. Snr. Bispo Eleito, finda 
a qual recitou a Oração funebre o Rdo. Joaquim Ant'onio 
Fernandes de Saldanha, Lente de Theologia Dogmatica~. 

O orador tomou por thema o seguinte versiculo do L~ivro 
de Judith, cap. 16 = Luxitque illam omnis populus dia?bus 
septem = Pesando em seu exordio os motivos, que tiriháo 
os Israelitas, para chorare ma perda d'huma Heroina, que 



os salvara d'um total anniquilamento; elle insirio comtudo 
que a perda que o Brasil sentira, por todos os principias em 
mais propria para arrancar lagrirnas a um povo grato, e 
reconhecido. Elle se propoz no seu discurso a demonstrar: 
1 9  que a Imperatriz do Brasil foi grande 'na  ordem dos 
grandes do século; 20) que foi grande no espirito da Reli- 
gião, e na presença do soberanb dos Principes. Quando O 
orador desenvolveo este segundo ponto, recordando as raras 
virtudes, que esmaltaráo a breve mas bem preenchida oar- 
reira vital de Sua Magestade a Imperatriz, foi bem visivel 
a comoção em todas as circunstancias. 

Depois da oração funebre desceo da Capella mar o 
Exmo. Bispo celebrante, acompanhado dos Cônegos Absol- 
ventes, e do restante do cabido para juncto ao tumulo, e 
deme principio as absolviçóes, com cujas ceremonias se deo 
fim a solemnidade, sendo já passadas as duas horas da 
tarde. 

O Exmo. Vice Presidente, o Senado da Camara, os P r e  
lados das communidades Religiosas, e as pessoas mais gra- 
&as foráo presentes à toda a solemnidade. A tropa da l? 
e 2r Linha existente na Cidade, e commandada pelo Exmo. 
Governador das Armas, esteve postada no largo da Igreja, 
e findos todos os actos religiosos deo as tres descargas de 
mosquetaria. 

Não é facil tarefa dar um idéia do rico e magestoso Mau- 
solêo, que s'erigio no centro da Igreja Cathedral, tanto mais 
que a sua maior perfeição consistia na proporção, e ajus- 
tamento das partes, e e unicamente com a vista, que se p@ 
aia avaliar a beleza do todo. 

Todavia, com a singella descripção de sua estructura s a  
tisfaremos de maneira possivel a curiosidade d'aquelles de 
nossos leitores, que não tenhão podido fazer um juizo mais 
exacto pela inspecção occular. 

Firmava-se este soberbo edificio num pavimento for- 
mando um perfeito quadrado, e elevado 13 palmos sobre 
o do Templo, e a que se subia por uma pequena escada de 
3 degraus em toda a extençáo das 4 faces. Este pavimento 
occupava toda a hrgura do Templo entre as grades é de 
palmos. 

Sobre esta base assentavão 20 colurnnatas, a saber 4 em 
cada uma das faces, formando um oitavado. e 4 no centro, 
e sustentavão uma varanda de grades de ferro, esmaltados 



com flores de oiro. D'um pavilhão sottoposto à esta va- 
randa pendia a lampada sepulchral. 

A disposição das columnatas, que ficáo mencionadas já 
se vê, que formava tres arcos em qualquer das faces. Por- 
tanto, ao entrar-se na Igreja avistava-se por entre o arco 
do meio a Capella mor adornada como depois diremos. Por 
entre o arco da direita, que representava o Oriente via-se o 
mar, e o sol como &ndo das ondas, qual desponta em um 
beilo dia, reflectia no horizonte as mais vivas, e brilhantes 
cores, o que era allusivo ao Pais, que deo berço a Auguista 
Defuncta. Por baixo, letras de prata em seda negra com- 
punhão a seguinte quadra, analoga à pitura : 

Mais do que no Zenith o sol fulgente 
Dos Principes fulgura a Magestade; 
Se sabem ao poder unir virtude, 
Columnas firmes são da Humanidade. 

Por entre o arco da esquerda, que representava o Oci- 
dente avistava-se uma montanha, coberta d'um espesso bos- 
que, e o astro do dia declinando para o seu occaso com uma 
luz mais frôxa, emblema do último clarão que esparziráo 
nos seus ultimas dias as virtudes da mais amavel das sabe 
ranas. 

Lia-se por baixo : 
No Occidente s'esconde Astro brilhante 
De trevas mil s'enlucta a Natureza 
Assim perdem os Reis na dura morte 
A vida, a gloria, o sceptro, a Realeza. 

Sobre a varanda acima descripta poisavão dous de- 
grhus. N'estes descahçava o tumulo, que representava ser 
fabricado de marmore neflo, marchetado de oiro e prata, 
e sobre cujo pedestal estaváo depositados os tropheus. 

O mesmo tumulo representava um Trono de 3 degnits. 
Na frente do 10 lia-se a seguinte quadra heroica: 

Denegridos de funebre cyprestes, 
Chamados ao pavor dos Mausoléus, 
Os Potentes da terra a terra deixáo 
Sceptro, Corôas, Loiros, e Trophéos. 

Na frente do 2" estaváo as Armas Imperiais, e sobre 
o degráo descançava em um rico cochim uma caveira de 
prata com sceptro, e Coroa Imperial de oiro, adornado tudo 
com pedras preciosas. Em cima do tumulo figurava se 



descançarem as c i m s  recolhidas em uma uma de oiro 
lavrado, cravejada de pedras brancas, e roxas. 

Em magnifico pavilhão de seda preta, à que servia de 
remate uma Corôa Imperial, pendia do tecto da Igreja ( * I ,  e 
dos 4 angulos desciáo outras tantas cortinas, que erão susta- 
das por 4 mourias, firmadas em elegantes columnas, collo- 
cadas nos angulos da baze do edifício. 

Eshs mourias empunhaváo cada uma seo emblema: A 
1" tinha um relógio, o qual como que servia de marcar o mo- 
mento fatal, em que o Brasil tinha de soffrer o golpe fu- 
nesto, que até muito tarde lhe arrancára lagrirnas. Lia-se 
por baixo a seguinte epigraphe = Ecce appmpinquavit hora 
= paraphraseada na seguinte quadra : 

De Carolina o Brasil 
Sente em váo o apartamento 
Da hora que o Ceo decreta 
Ninguem passa um só momento. 

A 20 empunhava a foice, que tinha de ceiffar ainda em 
flor uma vida tão preciosa. 

A epigraphe, que lhe correspondia, continhase nas se- 
guintes palavras = Nemni parco = e era desenvolvida 
n'este quadra : 

Dos mortaes nenhum se pode 
Exemptar da dura morte 
Assim ordena o Destino: 
Sem clemencia vibra o córte. 

A 30 tinha um despertador, com que chamava, sem que 
ra. fizesse tremer, à uma alma pura a comparecer no Tribu- 
nal d'Aquelle, ante Quem os reis são nada. Lia-se por baixo 
a epigraphe =Veni ad judicium = e a quadra seguinte: 

Não temas Alta Princeza 
Vir a supremo juizo : 
Tens por premio inclyta palma 
Por teo Throno o Paraiw. 

i% 4? finalmente representava querer com uma pá de 
ferro cobrir com a terra despojos tão preciosos, e tão justa- 
mente chorados. A sua epigraphe era =Requiescat in ~ E G  
ce = e a quadra correspondente a seguinte: 

(*) O tecto do corpo da Igreja Cathedral é elevada sâbre o pavimenta 
100 palmos. 



Pois que voaste, qual Diva 
D'uma vida transitoria: 
Goza juncto do Deus Supremo 
Dos premios d'eterna gloria. 

A Capella mor era adornada com elegância, e com urna 
simplicidade majestosa. Toda forrada de negro, sobressaiáo 
as columnas do Altar de prata. O mesmo Altar represen- 
tava o Calvario e um Crucifixo era a unica Imagem, que 
alli se via, debaixo de hu doce1 de damasco roxo de oiro. 
Seis grandes castiçaes de ferro formava a banqueta, e Uer- 
viáo de ramalhetes 4 esqueletos de vulto, que parecia terem- 
se levantado d'uns rochedos quebrados, que se viáo aos seus 
pés. 

Os altares collateraes seguiáo este gosto, e em todo o 
Templo se via a nobreza, a elegancia e mesmo a magnifi- 
cencia d'envolta com uma lugubre simplicidade. 

Sua Excellencia o Snr. Bispo Eleito, alem das fadigas, 
a que se não poupou, para que esta pompa funebre n.áo 
discordasse da grandeza do objecto. declarou positivamente 
aos diferentes encarregados dos arranjos, que nunca o 
acrescimo de dispeza fosse um motivo para se omittir coisa 
alguma que concorresse para realçar a dignidade da cere- 
monia. 

Desta maneira renderão os Paulistas o ultimo tributo 
d e  gratidão, e saudade a t a  virtuosa princeza. Fraco le- 
nitivo para tamanha perda. 

/Documento copiado por Mgriam EEEisl. 



NECROLÓGIO DOS SÓCIOS FALECIDOS 
DURANTE O ANO DE 1956 

* 
J. P. LEITE CORDEIRO 

Mais um ano de vida, mais uma etapa vencida pelo nos- 
so Instituto e mais alguns louros para a sua coroa de glórias 
acrescentados no período social que se finda neste mês de 
outubro. 

Guiados pelos numes tutelares da História e da Geo- 
grafia em São Paulo, palmilhamos a estrada que os funda- 
dores desejavam ver seguida pelas sucessivas gerações as 
quais se entregaram, paulistanamente através do tempo, os 
destinos do sodalicio. 

A fama de trabalho diuturnamente produtivo que au- 
rsola o nosso Instituto Histórico resplandece brilhante no 
palco das atividades culturais paulistas. Os cursos e as 
exposições realizadas, as conferências pronunciadas desta 
tribuna, as comemomçóes das efemérides municipais, es ta  
duais, nacionais e universais, bem demonstram o nosso 
amor e o nosso cívico culto as coisas do espírito. 

Tranqüilos e confiantes vamos passar mais um aniver- 
sário da instituição Tranquilos, porque foi cumprido o 
nosso dever. Confiantes porque no passado dêste cená- 
culo, encontraremos as fórças necessárias para levarmos a 
obra magnífica a que se tem proposto desde 1894 o Instituto 
Historico e Geográfico de São Paulo. 

Nesta hora em que exal~mos,  com justiça, a fecundi- 
dade dêsse nosso labor coletivo, não devemos nem podemos 
olvidar os que ajudaram a construi-lo e que os maus fados 
roubaram à nossa convivência. 

João Alberto José Robbe, desde setembro de 1931, pres- 
tava o seu concurso eficiente não só ao Instituto mas às 
repartições públicas a cujo qmdro de funcionários perten- 
ceu, como o Arquivo do Estado e o Museu do Ipiranga. 

Permanece ainda bem alto entre nós o interêsse de Al- 



berto Robbe pelas figuras de Carlos Gomes e de Santos Du- 
mont. Sôbre ambos lembrc-me de duas pequerias mas sig- 
nificativas exposições por êle realizadas e que abrangiam 
peças interessantíssimas, como retratos, revistas e jornais 
antigos com notícias daqueles dois grandes brasileiros, o b  
jetos de uso pessoal, material bibliogáfico e documentario 
reveladores de um notável esforço, de uma dedicação aplau- 
dida. e de um grande amor pelo Brasil, embora as origem de 
Alberto Robberse prendessem à terra dos flamengos. 

Ao Instituto, comparecia frequentes vêzes, quer nos (dias 
de sessão, quer, periòdicamente, para uma troca de idéias 
ou uma pesquisa na biblioteca. Os planos de trabalho para 
o futuro, feitos quando ainda não descansara de labor já 
realizado, confiava, entusiasticamente, aos que dêle se a,cer- 
cavam. 

E,m conhecedor da geografia do Planalto de Pirati- 
Nnga. Nos domingos e feriados, com máquina fotográfica, 
excursionava pela Cantareira, pelo Jaraguá, pela Serra do 
Mar, pelas cercanias do Tietê, do Tamanduatei, identifican- 
do in loco, tanto quanto possível, os acidentes geográficos 
indicados na documentação da História Paulista. Até San- 
tos e S. Vicente levou êste gênero de pesquisas que lhe :pos 
sibilitou reunir precioso material. Pretendia publicá-lo. V& 
rias vêzes falou-me nisso mas, ao que parece, nunca ob,jeti- 
vou totalmente o desejo. 

De sua passagem pelo Arquivo do Estado em cujas pu- 
blicações colaborou, resultaram dados não só na investigação 
pura mas também na interpretação do passado de Pirati- 
ninga. São exemplo disso as "Curiosidades da História 
Paulista", que, como diz o autor, "Abrange inúmeros fatos 
respigados, não só nas Atas da Câmara da antiga vila: de 
Santo André da. Borda do Campo e nas Atas e no Registro 
Geral da Câmara de São  Paulo, como também nos testa 
mentos e inventários antigos e em outros documentos con- 
sultados durante anos". Surgem, então, novos aspectos do 
quinhentismo planaltino, época escassa de documentos mas 
perlustrada com segurança por João Alberto Robbe que tam- 
bém se adentrou pelo seiscentismo, analisando os episódios 
relacionados com a Bandeira de Nicolau Barreto em quase 
duas centenas de páginas que compõem parte de um dos 
volumes do arquivo estadual, ao coiaborar nos festejo~i do 
N Centenário de Fundação de São Paulo. 

Do que deixou inédito, relacionou parte o Dr. José Soa- 
res de Souza, atual Diretor do Arquivo do Estado, dizen.do: 



"Elabora no momento estudo sõbre o desenvolvimento de 
nossa capital com ilustrações e fotografias, algumas iné- 
ditas; interessante cronologia de fatos e nomes de Sáo 
Paulo; estudo detalhado, comparativo (e interpretação). do 
livro de Schmidel, que tantas controvérsias traz em suas 
diferentes edições; história da fundação de Santo André da 
Borda do Campo; e outros de igual interêsse para a His- 
tória de São Paulo e do Brasil". Oxalá providencie o ar- 
quivo que tem na  direçáo o'Dr. Souza, a publimçáo do que 
ficou inédito. 

Historiógrafo por decreto, titulo de que também tanto 
se ufana o nosso prezado Tito Livio Ferreira, soube o nosso 
consócio, hoje desaparecido, corresponder à confiança nêle 
depositada em 1947 quando de sua nomeaçáo pelo supremo 
dirigente do Estado de São Paulo. 

Choramos, neste momento, a ausência de Alberto Robbe 
que, tal qual um paulista de velha estirpe, amou o Brasil 
ztravés da gloriosa História de Piratminga. 

Afonso Costa foi um baiano que também amou a Sáo 
Paulo. Haja vista a admiração que sempre externava pela 
gente paulista e o carinho com que, no Instituto Histórico 
Brasileiro, féz a conferência comemorativa do centenário de 
nascimento do saudoso Luís Gonzaga da Silva Leme. 

Novelista e poeta, mas sobretudo historiador e genealo- 
gista, pertenceu a entidade sábtas de projeçáo como o já 
citado Instituto Histórico Brasileiro, ao congênere da Bahia, 
a Academia de Letras da terra natal de Rui Barbosa, em 
vaga de  Pacífico Pereira, na poltrona que tem como patrono 
mnoel  Vitorino; ao Instituto Genealógico Baiano, a Aca- 
demia Carioca de Letras e a outras associações que se digni- 
ficaram com o seu nome e os seus trabalhos. 

No Rio de Janeiro, colaborador do "Jornal do Comér- 
cio" e do "Correio da Manhã", diretor dos hebdomadários 
"A Bandeira" e "Situação"; quatro anos redator e diretor 
de "O Comércio", de Ilhéus, ativo membro da Associaçáo 
Brasileira de Imprensa, apresenta-nos a faceta do jornalista 
impoluto e sempre a serviço das causas justas. 

Além dos artigos de imprensa, possui longa bibliografia. 
Hoje, é ainda apreciado o estudo sóbre a histdria do pensa- 
,mente em Pernambuco, na Bahia e em Sergipe, intitulado 



"a Sombra da Arte e a Luz da História" onde lançou a ideia 
de uma associação de orgáos de letras no Brasil, objetivo 
que, mais tarde, éle mesmo faria frutificar em realida,de 
quando, na presidência da Academia Carioca de Letras - 
para a qual duas vézes foi eleito - organizou o l?  Congresso 
de Academias e Sociedades de Cultura Literária no Bra:sil, 
donde nasceu a atual Federação das Academias de Letr:as. 

As investigações genealógicas, geográficas e biográficas 
também lhe marcam a obra de cujo conjunto sobressaem as 
quatrocentas páginas de "Achegas Genealógicas", citadas 
no quinto volume da monumental história dos jesuitm no 
Brasil do Padre Serafim Leite, a "Genealogia Baiana" ,em 
que acrescentou ao Catálogo de Jaboatáo dados que chegizm 
até o século XX, "Origem dos Monizes da Bahia", "Descen- 
dentes de Diogo Alvares", a monografia "Minha Terra - 
Jacobina dantanho e de agora" apresentada ao V Congresso 
Brasileiro de Geografia, a biografia de Quintino Bocaiuva, 
seu patrono na Academia Carioca de Letras, a de Zacarias 
de Góis, a do instituidor do Morgado de Santa Bárbara, os 
volumes "Ferreira Franea através da política e da anedota", 
"Retalhos da vida e da obm de Manuel Quirino", "Alrna- 
chio Diniz no seu decênio literário", "Baianos dantantio", 
cnde surgem as figuras de Catarim Alvares, Frei Vicente do 
Salvador, Francisca Dias de Avih, Bernardo Silva Ravasco, 
Eusébio e Gregório de Matos, Rocha Pita, Botelho de 431i- 
veira, e tantos outros além do volume "Poetas de outro 
sexo", tido por Medeiros e Albuquerque como um perfeito 
modêlo para pesquisadores de outros estados, a exemplo de 
Afonso Costa, organimrem uma coletânea de estudos s0bre 
poetisas regionais. 

Interessado na poesia, como se vê, dela a i n h  se contam 
"Cem Poetas Contemporaneos", "Castro Alves", "P0eta.s e 
a. evolução da poesia na Bahia". 

Membro da Comissão Permanente de Bibliografia do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, não só se aba- 
lançou a pesquisa histórica-genealógica. Féz também crí- 
tica e interpretação de que é exemplo, entre outros, o artigo 
"Frei Jaboatáo e sua obra. genealógica". Polígrafo, mere- 
ceu de Gabriela Mistral, um conceito de que se orgultiava 
com razão: - "Letrado da família de Montaigne, no qual se 
encontram p ar senhoril e a simplicidade de um fidalgo". 

A Afonso Costa bem se aplicam as palavras com que 
finalizou a conferência Silva Leme: -"Bem-aventu- 
rados os que estudam e que, dos estudos, orientados para O 



bem, nos legam os mais valiosos conhecimentos de que ca- 
recemos". 

---o--- 

Mineiro que também muito amou a São Paulo foi Ama- 
deu de Queiroz, nascido em Pouso Alegre. Integrara-se, 
porém, de tal maneira ao viver dessa nossa imensa e querida 
cidade que pode ser considerado um legitimo paulistano. 

Biógrafo, folclorista, contista, ensaista e romancista, fêz 
da literatura, dos tipos que criou, dos ambientes sociológi- 
cos que fixou e evocou, preciosos depoimentos de várias 
épocas, c!epoimentos que ficarão na história e que servirão 
para os futuros pesquisadores levantarem o passado. 

Animador da chama& roda literária ou grupo do Ba- 
mel, onde, anos seguidos, foi o pontífice máximo, premiado 
em 1927 pela Academia Brasileira de Letras, com o romance 
"Praça de amor" ao qual seguir-se-iam "%binaS', "O Inten- 
dente de Ouro", "Os casos de Carinhanha", "A Voz da Pe- 
ria", livro recomendado pelo Govêrno para leitura nas es- 
colas de Minas Gerais; "O Quarteirão do Meio" e "A Ra- 
jada", traduzido em Braille para uso no Instituto S. Rafael, 
de Belo Horizonte, numa demonstração de grande produti- 
vidade e no firme positivar de uma acentuada vocação lite- 
rária que lhe vinha desde os tempos em que, na cidade de 
origem, exerceu o jornalismo, a vereança e o juizado de 
paz; recebeu o merecido prêmio e a justa glorificação ao ser 
eleito para a cadeira no 5 da Academia Paulista de Letras. 
Apesar de avançado em anos, mais de oitenta invernos que 
o espírito jovem de Amadeu de Queiroz, graças a uma flo- 
ração perene de sua alma de esteta, não reconhecia como 
tal e sim como oitenta primaveras, levaram-no a preparar 
entusiasmadamente o discurso de posse. O destino não per- 
mitiu, porém, que o pronunciasse. Sucedeu-o na cadeira 
no 5 e féz-lhe o elogio, o nosso prezado consócio Carlos Al- 
berto Nunes, de tantos serviços já prestados a esta Casa, e 
uma das maiores culturas humanísticas entre nós. 

Nas perquiriçóes intelectuais de Amadeu, encontramos 
estudos que mais diretamente dizem a seara de Clio: a bi* 
grafia do "Senador José Bento", a história de "Pouso Alegre 
e sua imprensa", publicada no volume XXVIII de nossa 
revista, a monografia sôbre "São Paulo e o Sul de Minas" 
além de "Pmverbios e Ditos Populares" onde confirmou a 
fama de conhecedor de nosso folclore já adquirida nos con- 
tos e romances que escrevera. 



P No discurso de posse neste sodalício,. aos 5 dejulho de i 1928, Amadeu de Queiroz "Brasileiro, de Minas Gerais, mem- 
c bro efee'vo do Instituto, beletrista e historiador", como vem 
i assinalado no volume XXV de nossa revista, Amadeu fêz 
y um patético apêlo: "O Brasil precisa quanto antes ser re- 
8 velado pela sua hist6ria detalhada com firmeza, fixada, no 
i seu tempo e na  sua grandeza; precisa ser levantado no icon- 

ceito de seus filhos pelo que fizeram, por nós, os antepa,ssa 
: dos". Demonstrou também ser um abalizado crítico dos 
1 que, infelizmente, se arvoram em historiadores, não pas- 
r sando de ídolos com pés de barro e que não resistem ao me- 
*, 
I- nor embate da critica.. Então, dizia: "Cada qual, que 

5. escreve, cria o que entende, inventa, falseia uma verdade 
i. apenas revelada, ao sabor do seu caráter, conforme o Seu 
~. otimismo, o seu pessimismo, o seu despeito, ou a sua levian- 

i,. 
dade". Quanta verdade se estampa nessas frases. Sras. e 

6 Srs.!. Continuemos, porém, com a palavra de Amadeu: 
"Dai os falsos historiadores, os falsos romancistas, os :pro- 
fessores falsos e os jornalistas perigosos. Mas exaltam, en- 
grandecem, outros amesquinham e ridicularizam". . . nilma 
"ânsia pela notoriedade ! . . . Daí os livros de história frau- 

i- dulentos". 

i. 
Os tempos não mudaram. São os mesmos de 1928 

quando Amadeu ingressava para o nosso convívio. Andam 
c , .  , soltos por aí, preparando falsas cruzadas os falsos histcjria 
5 dores. Seria necessário que impuséssemos na classe um có- 
. . digo de ética tal qual existe entre os médicos, os engenheiros, 
i' 

ti e os advogados. Menos abusos teríamos. Maior seriedade 
poderia ser exigida nos estudos históricos. 

t Após tecer considerações a respeito do romance histó- 
2 rico, termina por salientar a necessidade de, através da 
h 
$ História, podermos apontar, na realidade, o que é, o que 

foi, e o que vale e representa o brasileiro. 
Após a morte de Amadeu de Queiroz, publicaram-se as 

i suas "Memórias - dos 7 a 77 -" que não deixa de ser 
também um depoimento para o futuro e que teve a sua ex- 

i plicaçáo no próprio pensamento do autor: "Afinal por que 

E 
motivo analiso, critico e meto a ridículo pobres homens que 

F '  não conheço e tanto ignoram as minhas palavras como a 
minha existência? ! . . . Entretanto preciso falar e falo para 

k' r', 
que eu mesmo saiba que os vi e observei, que os quero m e  

f. lhor, bem conduzidos, menos ignorantes, mais homens e 
b menos individuos", frases que bem definem o idealista donde 
p borbotava a sentimentalidade expressada naquela evoca~áo 
S .  



da casa paterna -em Pouso Alegre, casa avarandada, "Onde 
nos juntavamos em roda da mes& para jogar enquanto minha 
mãe, sentada na rede, acalentava os dois menores, e cantava 
a temerosa cantiga". Era "Assim a casa do meu pai e da 
sua geração; nela nasci; cresci; vivi por muito tempo, e 
por um triz não morri.. . Lar sempre nosso, integralmente 
nosso, desde os esquecidos tempos em que meu pai, semente 
levada pelo vento, deixou Silveiras das sete colinas e dobrou 
os cimos da Mantiqueira para enraizar-se em Pouso Alepre 
no canto do Largo da Matriz". 

O que ha, meus Srs. e minhas Sras.!, o que existe mais 
puro e genuinamente brasileiro e paulista do que isso? O 
lar, a emigração e a peregrinação de cidade para cidade 
tão comum entre nós, o largo da matriz com toda a sua 
poesia e o seu significado sociológico? 

Dizem alguns que existe muito amargor na obra lite- 
rária de Amadeu. Sim, um amargor vindo do sofrimento, 
da própria existência atribulada e repleta de lutas. Mas 
disso ele soube realmente fazer a sua filosofia, elaborar s 
sua sabedoria e expressá-las com requintados dotes poéticos 
que tornam inesquecível a sua produção no campo das 
letras. 

Lírico e sentimental, idealista e puro, cheio daquela pu- 
reza que se santificava pelo próprio sofrimento, "Caudilho 
generoso e dócil de uma plêiade de moços esperançosos", c* 
mo o definiu a pena de Aristêo Seixas, alma de esteta e de 
filósofo, como não me canso de afirmar, Amadeu de Queiroz 
encheu a Paulicéia de seu tempo, fêz época, e chantou um 
marco imperecível na história de nossas letras. Seu nome 
será perenemente evocado entre os que busquem no passado 
um pensador que tenha sabido compreender, analisar, cri- 
ticar e também perdoar os outros homens do seu tempo. 

Eugênio de Andrade Egas, um dos mais sólidos baluartes 
da historiografia paulista, desapareceu aos noventa e três 
anos de idade, com serviços inestimáveis prestados a nossa 
cultura. 

Apenas dois livros bastam para justificar a afirmativa: 
"Album dos Municípios Paulistas" e "Galeria dos Presiden- 
tes de São Paulo", mananciais de informação sôbre os fas- 
tos de Piratininga. 



Nascido em Iguape, formado pela Faculdade de Direito 
de Sáo Paulo, advogado, promotor público, intendente mu- 
nicipal e vereador em S. Carlos do Pinhal, alcançou, já na  
República, a deputação à Assembléia Legislativm. cujo nian- 
dato exerceu em três legislaturas. 

Transferindo-se para a capital do Estado, trabalhou na 
banca de advocacia de Alfredo Pujol e Julio Mesquita. Jor- 
nalista, chegou a Redator-Secretário do "Estado de Sáo 
Paulo". Funcionário público, encarregou-o o Governo de 
missões importantes: a direção do Patronato Agricoh, 
membro das comissões reorganizadoras do Arquivo Público 
e do Tesouro do Estado, delegado estadual à ExposiçSio~ de 
Turim, em 1911, e encarregado de estudar os problemas pe- 
nitenciários nos países da Europa, além de representante 
paulista no Congresso de História efetuado em1922, no Rio 
de Janeiro, por ocasião do centenário da nossa Indepen- 
dência. 

Mais de sete dezenas de volumes incluem-se na biblio- 
grafia de Eugenio Egas. Ingressou no Instituto Histórico 
Brasileiro em Julho de 1913, wm os dois tomos sóbre Feijó. 
Traduziu a "História do Brasil", de Armitage, republicou a 
obra de Daniel Pedro Muller. Sob sua direção, vieram, ao 
público muitos volumes das atas e discussóes na Assembléia 
Legislativa, bem como uma série de documentos sóbre Pedro 
I, D. João VI, a Imperatriz Leopoldina, o Sete de Setembro, 
os Andradas, a Declaraçáo da Maioridade, que compunham 
a publicação periódica denominada "Brasil Histórico". 

O discurso de posse de Eugenio Egas no Instituto Hjistó- 
rico e Geográfico Brasileiro é peça magistral em que, a.tra- 
vés de rápidas pa1avras;bosqueja um quadro da evolrição 
do Brasil, ligando-nos com a História de Portugal e emitindo 
conceitos hauridos na aplicação dos princípios da Filosofia 
da História ao mesmo tempo que salienta a missão educa- 
dora da Mestra da Vi& e todo o valor da colonizqão por- 
tuguésa em terras de América. 

Atraiu-o também a Geografia. Dai o "Dicionário Geo- 
gráfico do Estado de S. Paulo". Ensaios, estudos e b i ~ g r ~  
fias formam o restante da sua produção, enfileirando-se, en- 
tre as figuras e os assuntos abordados, Pedro Taques, Sal- 
danha Marinho, Imperatriz dona Amélia, Libero Badaró, 
Japiassu, Bmz Cubas, as regencias. o Grito do Ipir&nga, a 
Conveçk de Itu, Independência ou Morte, o sorocabano 
Visconde de Porto Seguro, o Treze de Maio, a Fundação de 
Sáo Paulo e inúmeros outros componentes de uma colabora- 



çáo constante na Revista da Academia Paulista de Letras 
até pouco tempo antes de falecer e quando já cruzara a casa 
dos noventa janeiros, do que é exemplo a síntese biográfica 
de Pero Corréa publicada no número comemorativo do 
"Centenário da Fundação de São Paulo". 

Tantas atividades no campo da cultura, receberam o 
'prémio do Uruguai, da Bahia, de Sergipe que o fizeram mem- 
bro de seus Institutos Históricos. Pertencia também a So- 
riedade de Geografia de Lisboa, a de Prais, ao Centrp de Ciên- 
cias. Letras e Artes, de Campinas, ao Ateneu Hispano-Ame 
ricano e a Justa de História e Numismática. de Buenos Aires. 

Nesta Casa fulgurou anos seguidos, a inteligência de 
Eugênio Egas. De 1916 a 1924, como orador oficial da Ins- 
tituição, pronunciou mais de sessenta necrológicos de con- 
sócios falecidos. A dedicação e o trabalho como primeiro 
secretário e nas comissões de História da Literatura e Ma- 
nuscritos fazem jus também ao nosso reconhecimento. 

Membro fundador da Academia Paulista de Letras, pas- 
sara, de muito, para a classe de honorários mas não deixou 
as pesquisas e a interpretação dos fatos passados. 

Dos conhecimentos jurídicos de Eugênio Egas, atestam 
o valor, cartas de Rui Barbosa, Ferreira Viana, Visconde de 
Ouro Preto, Brasílio Machado e Pedro Lessa. 

Avançado em anos e ainda engolfado no trabalho, após 
uma juventude que serve de paradigma aos jovens que dese- 
jam viver uma existência. util, Eugenio Egas se constituiu 
em um verdadeiro símbolo de virtudes patrióticas e inte- 
lectuais que se divisam de imediato em todos os aspectos de 
sua personalidade: o do político, do advogado, do servi- 
dor público, do jornalista, do intelectual, e especialmente o 
de membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
entidade que amou de todo o coração e que ajudou a glori- 
ficar e a engrandecer através de uma obra imorredoura de 
historiador. - 

Rui de Almeida, oficial superior do Exercito. engenheiro, 
professor do Colégio Militar, ingressou para o quadro de 
correspondentes em março de 1942, apresentado por Hilde 
brando de Siqueira, Plínio de Barros Monteiro e Carlos da 
Silveira. 





AS* PINTURAS DE OSCAR NO TEATRO 
MUNICIPAL 

No teto do salão nobre do Teatro Municipal de S. Paulo, 
pintadas no próprio forro, há tres cenas da antiguidade 
grega imaginadas e executadas por Oscar Pereira da Silva. 
Eu vi o artista em 1910, sôbre altos andaimes, pintando di- 
retamente no estuque. A cena do centro do teto refere-se a 
Origem do teatro gregoe a do seu lado direito a Música, en- 
quanto que a da esquerda é dedicada a Dança. 

Na Ongem do teatro grego aparece o tablado do carro 
de boi encimado por um tapete ornado de festóes sob o qual 
a atriz sentada declama contracenando com o ator em pé, 
mascarado, calçado de coturnos e vestido de roupas brilhan- 
tes, ao som do flautista ao lado e dos pandeiros e cantos 
das dançarinas em coro em volta do veiculo. É uma praça 
publica de uma das povoações percorridas pelo grupo de 
comediantes do primitivo teatro grego. O carro posta-se 
diante de um palkio, em cujo p~ tamar  assentam-se homens 
e mulheres, em trajes caraterísticos. para assistirem ao e s  
petáculo. Exaltando a alma coletiva "o teatro é a sagrada 
embriaguez dionisíaca clarificada, disciplinada, transfor- 
mada em espetáculo de beleza", na expressão de Pignarre. 
Aristóteles, consoante sua teoria da catharsis, percebia a 
purificação dos corações pelo poder mágico da arte. 

Nesse quadro, o desenho e o colorido, em sua perfeição e 
atraência, desenrolam a misagem em amplíssima perspec- 
tiva linear e aérea. Edifícios em estilo da época e figuras 
femininas, a que o lápis do artista comunica toda a suges- 
tão de languidez de atitude o pincel colore com suavi- 
dade de tons, em gamas harmoniosas, povoam o cenário, 
movimentado pela gesticulação célere das dançarinas en- 
feitadas de flores e engrinaldadas de folhas, sob um céu 
iluminado de intensa luz solar. O contraste das posturas 



repousantes das figuras do primeiro plano, de mulheres se- 
dutoramente belas e de roupagens coloridamente encanta- 
doras, com a curiosa movimentação dos atores e dançarinas 
do segundo plano, embevecem o observador diante dessa 
estupenda obra de arte, de desenho corretissimo e colorido 
fascinante. É necessário não esquecer a extrema difi.cu1- 
dade em desenhar e pintar êsse trabalho: êle foi realizado, 
em estrado a grande altura do solo, diretamente no teto; só 
mesmo o habilíssimo desenhista e maravilhoso colorista 
Oscar Pereira da Silva seria capaz de tal emprêsa: os pin- 
tores sabem disso. Pbra a preservação dessa preciosa pin- 
tura vale a pena a conservação do edifício do Teatro Muni- 
cipal de São Paulo. Oscar, o figurista inigualável, mo:rreu 
e ainda não tem sucessor no Brasil atual. 

No painel consagrado a ~ ú s i c a ,  sõbre o fundo d o  céu 
azul celeste, puríssimo, infinito, ladeado por nuvens cremes, 
as vêzes cõr de palha, e também cõr de avelã, significadoras 
do entardecer ou do despertar do dia, a musa Euterpe tan- 
gendo a lira cõr de ouro, assentada em trono dourado, vai 
ser coroada. pela deusa de facho luminoso e cabelos es,voa- 
çantes. Mulheres empunham trombeta e pandeiro en- 
quanto borboletas revoluteiam no espaço. 

O desenho desta composição é sumamente difícil. É 
em escórço, ao viez. en raccourci. k s  figuras femininas sáo 
vistas de baixo para cima, exigindo proporcionalidade na  
redução das dimensões do desenho. É prova de fogo na  
perícia do artista. Exige exatidão no cálculo dos traços. 
Oscar executou-o com aquela destreza assombrosa que o ca- 
racterizava, com aquela segurança que, a mãolivre, de um 
só traço, a @z, firmava na lousa preta desenho de oniato, 
em linha fina ou cheia com perfeição absoluta, causadora 
de espanto aós alunos em suas aulas de desenho no Giriásio 
da Capital. As figuras parecem mover-se no e s p w  pela 
habilidade do tracejar de linhas de movimento e as distân- 

4: iva cias wardodas entre elas, em consequencia da perspe t' 
aerm im~rimida nas cõres. aue esbatem ~rouorcionalir.ente 
as figuras mais longes. co&espondendo a idéia de figuras 
imaginárias, são as deusas pintadas com leveza de tintas. 
para lhes dar a sensação de etéreas. E para sumo prazer 
visual casam-se as cõres em perfeita harmonia. Ali estão 
o creme das nuvens junto ao azul do céu: o amarelo âinbar 
do pandeiro ao lado do roxo do panejamento dos vestuhrios: 
o alaranjado salmão justaposto ao verde esmeralda das mu- 
pagens. 
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O outro painel, a Dança, apresenta o mesmo céu a d -  
cobalto e as mesmas nuvens em creme-canário e enxofre 
tostado. Destacam-se sobre êsse fundo a musa Terpsícore, 
penteada à grega, empunhando o arco e um violino ver- 
melho-castanho, um anjo tocando cimbalos, uma deusa cas- 
tanholando e outra dedilhando instrumento musical, en- 
quanto mulheres e anjos de mãos dadas dançam em roda 
do grupo que toca. 

É um primor de técnica coloristica e de desenho em es- 
còrço êsse trabalho, em que as figuras parecem deslocar-se 
no espaço, movimentando-se, bailando, rodopiando ; tudo 
em deliciosa harmonia de cores, de gestos e de graça: cam- 
biam-se as tonalidades do rox+violeta com o amarelepri- 
mavera, do vermelho-róseo esbatido com o creme-aanela e 
d azul-turquesa.. Pintura de peregrina beleza. Por isso é 
que já foi dito em latim - a pintura é um poema sem pa- 
lavra. 

  amos de Azevedo, o construtor do Teatro Municipal. 
mostrando êsses palnéis, antes da inaupração do Teatro, 
aos componentes do Congresso de Geografia realizado em 
São Paulo em 1910, disse que só a Oscar daria a incumbên- 

- cia dessas pinturas, informando que em poucos dias êle lhe 
apresentara os "croquisesquisse". Eu vi no "atelier" de Oscar, 
de quem fui discípulo, os referidos projetos pintados a aqua 
rela com a mesma perfeição que se observa nos trabalhos 
a óleo do Municipal. 

Infelizmente, apareceu uma pequena e tênue frincha no 
estuque do painel da Dança, quase no seu ângulo superior 
direito. Para evitar futuros estragos nessas pinturas,. os 
dirigentes da reforma do Teatro, em 1955, resolveram soli- 
dificar o telhado que lhes correspondem. Os engenheiros 
incumbidos dos serviços decidiram não mandar retocar a 
referida frincha. EsSa fresta é pouco perceptível, sendo 
convem-ente não tocá-la. Só Oscar poderia repintá-1%: 
outro pintor alteraria o painel, como já aconteceu lamen- 
tavelmente com notável tela do imortal artista. 





CONSIDERAÇÕES SÔBRE O MITO E O BARROCO 

1 - 0  M I T O  

Falar em mito é referir-se ao eterno e ao inexaurível 
como fêz Hoelderlin e como o fêz Heidegger; é opor ao que 
é precário, algo de imanente e inesquecível, como quer 
Schuppe, é fugir ao histórico e ao geográfico e evadir-se para 
o transdimensional. Por isso êle está dentro em nós como 
"ultimo ratio" e "intentio vitae", nesta ânsia de cristaliza 
çáo suprema. 

O insatisfeito espírito de Heraldo Barbuy encon;t ' ra-o 
mesmo vivo, nos homens como arquétipo e nutriz, assim co- 
mo Osório de Oliveira nos "Aspectos do Romance Brasi- 
leiro", considera-o condensação das a s p i r e s  coletivas do- 
minantes. Diga-se desde logo que êle é uma projeção óntica 
do Ser no Dever Ser. Mas essa suposta oposição do perene 
com o temporal justifica a assertiva de que o mito é o con- 
trário do homem, como opinam alguns pensadores de ta- 
lento? É essa profunda questão que éste ensaio se propõe 
a abordar. 

É de se relembrar "ob ovo" a meu ver a distinção entre 
o Ideal e o Real. Dêste provém um sabor fático, objetivo 
e físico, como solarmente Schopenhauer delucidou em sua 
"Parerga e Paralipomena", mas grávido de uma busca do 
valor, em si, de chegar a êsse valor. 

A vida norteiase por valores, há um eixo miológico 
&bre o qual gravita a atividade espiritual que caracteristi- 
camente se traduz naqueles, e ésse ponto de vista Miguel 
Reale já o havia formulado no seivoso "De Dignitate Juris- 
pmdentiae", que é como um prólogo à sua densa "Filosofia 
do Direito". Bruno Bauer, igualmente, náo deixou de evan- 
gelizar a submissão aos valores que parece a justificativa 
da O ~ S ~ N ~ Ç ~ O  de Reale de que "tóda a açáo teorética, esté- 
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tica, ética, tende a um valor para realizá-la, para garantí-la 
ou para negbla". Esses valores como Real, estão sempre 
acomodados provisòriamente para outros valores mais altos, 
o que aliás é fulcro de toda a inquietação intelectual, gera- 
dora das artes e das ciencias. Lessing dizia preferir passar 
o resto da vida em busca da verdade, a parar satisfeito e 
acabado com a sua pose. A palavra pode surpreender o 
Real, de maneira imediata, e exprimi-lo, mas não pode fazer 
o mesmo com o Ideal, senão sugeri-lo e criar atmosfera que 
o propicie. Sempre falta um elemento verbal que o con- 
substancie "ab integro" e &se é a palavra perdida.. . 

Não & possivel chegarmos a valores abolutos mas de- 
mandamos a êles por valores relativos, sem absolutiza~ a 
êstes, que são abandonados por nossa própria evolução ou 
denunciados pelo ascender alheio. Neste sentido é de se 
falar num valor ideal, e supérfluo seria recordar com %eira 
de Almeida que éste vocábulo não é aplicado num sentido 
vulgar e suburbano. Sendo Ideal, os valores têm natuieza 
subjetiva, transobjetiva e dependentes de construçáo iioé- 
tica, mas nem por isso se opõem aos valores do Real, ao 
contrário estão em planos conotativck e se integram numa 
só problemática, que é pertinente à essência da Episteniole 
gia ou da Gnosiologia, conforme a posição terminológica. 

O Real já foi Ideal e essa permuta é constante e in- 
trínseca. ' Os valores ideais têm dentro em si uma autopre 
pulsáo que os obriga a concretizar-se. Na filosofia alemá, 
onde Cassirer, Bachoffen e Julius Binder avultam com auto- 
ridade na matéria, há uma bipolaridade que é mister gizar: 
a do Ser (Sein) e a do Dever Ser (Sollen), que encerram 
em si as naturezas do Real e do Ideal. Mostrou Miguel 
Reale que não há uma contradição ontológica entre Csses 
dois mundos e que o Ideal só o é quando encarnado material 
e consensiológicamente. 

Em outro trecho êste mesmo eminente e vibrante pen- 
sador escreve que a "representação antecipada do futuro ca- 
racteriza todos os atos humanos. O homem necessita re- 
presentar "imaginàriamente" algo, qiie não exista, para logo 
passar dessa "possibilidade" à "realidade", "da p0tênci.a ao 
ato". Se deslocarmos momentâneamente a tese para um 
campo positivo poderemos nos utilizar da perspicua menta- 
lidade de Bertrand Russel ao declarar que "todo homem de 
ciência com critério verdadeiramente científico está dis- 
posto a admitir que o que é agora'um conhecimento cienti- 



fico se corrige mais adiante como resultado de novos desco- 
brimentos". 

Santiago Dantas no belo estudo que dedicou sobre a 
influência do Quixote na alma ocidental, salientou duas 
espécies de conhecimento: o fático e o simbólico, sendo êste 
um como que sobresignificado do anterior e dêle prove. 
niente. 

As trocas entre o Ideal  e o Real  si bem que como de- 
monstramos consiste n u m  absorção constante daquele por 
êste, pode se dar entretanto de maneira inversa, mormente 
nos fenômenos de criação artística como se pode ver em 
Aristóteles e em Romain Rolland, dentre outros, e neste 
excelente parágrafo de Taine em seu imarcessivel "Do ideal 
na arte" "a obm de arte tem por fim manifestar algum ca- 
ráter essencial ou notável, mais completo e claramente do 
que o fazem os objetos reais. Para tal o artista tomase 
a idéia dêste caráter e de acórdo com sua idéia transforma 
o objeto real: êste objeto assim transformado se acha con- 
corde com a idéia, noutros têrmos, ideal. Assim as coisas 
passam do real ao ideal". Jean Marie Carré, notável bi& , 

grafo de Rimbaud afirma, com o pêso de sua autoridade 
que o grande poeta, tomado euro-africano por sua vida, ê 
talvez o único caso conhecido de um artista que conseguiu 
e= têrmos tão exatos viver o Rea l  e o Ideal.  

Há uma corrente de autores entretanto que vêem incom- 
patibilidade entre o valor e o real, entre o valor e o ser, 
como os neo-kantistas, por exemplo. . 

Eu não consigo vislumbrar esta antiiese que me parece 
forçada e que tenho procurado combater no presente tra- 
balho. Os valores do Real  são atuais, enquanto que os do 
Ideal ,  são futuros para utilizar, uma classificação jurídica 
feita por Alfredo Ulsom em seu trabalho personalissimo "O 
Princípio das Leis no Direito Civil". Claro que em falando 
demoradamente sobre essas duas categorias ontológicas que 
vimos de examinar, já estamos dentro do problema do mito 
r me ocorre uma indagação. 

Pertence êle à esfera do Ideal ou também pode estar 
rio âmbito do Real? À primeira vista, parece uma heresia, 
filosófica poder enquadra0 nesta última fonte de entendi- 
mentos, como se deduz desta sentença de Osório de Oli- 
veira: "A condição do mito é não se realirar porque deixa 
de ser mito". Mas pergunto, invertendo os têrmos, se o 
mito não é o próprio Real  que assume ,esta condição, sob 



pressão da consciência coletiva, como nas teorias de Evhe- 
mero e de Xenófanes, na Grécia Antiga. 

Vicente Ferreira da Silva, cuja impressionante voca- 
ção filosófica é um dos galardóes do moderno pensamí?nto 
brasileiro e que é um dos ponderáveis escritores que opõem 
o mito ao homem, insere no seu "Introduçáo a Filosofia 
de Mitologia", esta meditação que vem reforçay nossa po- 
sição e expungir qualquer contradição "in esse" entre os 
dois têrmos acima citados: "O mito nos instaura forai. de 
nós mesmos, é um ser fora de si que entretanto nos elucida 
a cerca de nossa própria proveniência", e nessa proposição 
última vcti o coroamento do que dizemos, com a ressalva de 
minha parte de que não é so o mito que nos instaura, :mas 
também nós o instauramos. 

É principio de probidade intelectual que se  distinga^ na  
supra mencionada página de Osório de Oliveira duas alter- 
nativas: ou êle aparta visceralmente o mito do real e la- 
bora em equivoco como demonstramos ou quer dizer que 
o mito depois de se configurar, é irredutível, e está certo 
porque o real antes de se transfundir não é ainda rnitc~. 

Na primeira destas alternativas é possível tentar lima 
classificaçáo dos mitos em: religioso (de caráter filosó:€ico- 
sociológico-hierático), histórico (de aspecto sociológiccréti- 
co ), politico (de natureza histórico-sociológico-jurídico 
poktico (de função filosófica-sociológicaeçtética). 

É de Cassier a judiciosa afirmativa de que o homem é 
um "animal simbólico" e esta em muitas facetas sobreleva 
2. do animal metafisico", de Fouille, a do "homo faber", 
de Bergson, a do "animal social", de Aristóteles, a do "to01 
making man", de Franklin, do "homo nobilis", de Bene- 
dickt, e a do "animal emocional", de Will Durant. 

O simbolo é inerente ao mito, transmite-lhe algo de ini- 
ciático e lírico que lhe é peculhr, e lhe propicia tornar-se a 
primeira forma. de expressão da poesia. O mito religioso 
pagão é quase sempre fórmula transcendente dos vícios e 
das virtudes humanas quando não ciclópico reflexo dos 
fenômenos naturais, como o significado de luta entre Apolo 
e a serpente Piton, vazado - de continuo - em alegcrias 
impregnadas de vertiginosa sensibilidade. Já o mito re- 
ligioso cristão é unilateral, sobre-humano ( e  portanto me- 
nos humano) e fáustico, conforme Spengler, e não desperta 
aquêle encantamento do maravilhoso greco-romano, por 
exemplo. Os deuses da Antiguidade Clássica eram varões 
mais de Racine que de Comeille e neles tódas as grandezas 



e todas as misérias, como consignou Luis António dos San- 
tos, em sua "Noções de Mitologia*, se mesclavam frenè- 
ticamente, na comunhão do divino e do demoníaco de que 
nos falam Gide e Bemnos. De tal maneira os homens se 
identificavam com os deuses, proclamava o grego Pródico, 
que êsses cairam no descrédito e no irrisório. O constitu- 
cionalista Hauriou anotou agudamente que os deuses só vi- 
viam bem entre os mortais, e êstes se sentiam a vontade 
porque, como registra Silveira Bueno em seu ameno "Clás- 
sicos e Cabotinos", "O exemplo vinha do Alto OLimpo". É 
.Júpiter raptando Ganimedes, é Minerva ofendida pela esc* 
lha de Páris, é Juno invejosa de Hércules, e a Discórdia lan- 
çando seu pomo nas bodas de Tetis e Peleu. Plutarco ao 
elaborar as "Vidas Paralelas", não teve em mira cotejar 
gregos e romanos, fazendo-lhes os elogios, senão comparar 
diferentes formações morais, em equilibrados e judiciosos 
perfis. Bons e maus nelas se encontram a todo instante. 
A mitologia clássica foi escrita por cem Plutarcos. Em 
Roma, mais do que na Grécia, se verificou essa teantropia, 
esse arremesso do divino nohominismo. Bagneux de Ville- 
neuve é de opinião que "o temperamento utilitário da raça, 
incitou os romanos a aproximarem ainda mais, de si pró- 
prio, os deuses" e e de Petrônio o espirituoso dito de que 
"há neste país tantas divindades protetoras que os homens 
aqui são mais raros do que os deuses". Havia a presença 
cio numinoso, de que nos faia Rudolfo Otto, sôbre o mínimo 
ato feito. Com menor exagero autores deparam com o mes- 
mo no Egito faraônico. Para Bonnet "tudo era Deus, ex- 
ceto Deus" e essa equação só se modificou após Cristo, 
quando se' tomou: - todos eram homens, inclusive Deus. 
No primeiro caso os homens trouxeram os deuses, no s e  
gundo Deus veio "sponte sua", num havia o teantropismo 
em outro o homoteismo. 

O que lavraram Bonnet e Petrônio, já citados, encontra 
sua, confirmação neste belo período de Salomão Jorge: - 
em "Estética da Morte": "Crotona cultuava um herói pelo 
persuasório motivo de que fora o mais belo moço da cidade. 
A irnasinação transmutativa dos gregos convertia o cadáver 
nuin deus subterrâneo". Em "A vida urbana na Roma Im- 
perial", Friedlaender intui de maneira penetrante, densa 
verdade: "parecia que dentro de seus muros vivia ainda, 
lado a lado com a população sobrevivente, todo um outro 
povo de Estetas". Na Magna U ~ b e  era comum o dia em 
que novas estátuas não eram colocadas nns vias, divinizadas, 
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e em sua decadência pouco encontradiça a jornada em que 
novas potestades não subissem, por decreto do Senado, ao 
Olimpo, onde o historiador espanhol Felix Arraras encon- 
trou uma "nota lupanária". 

Como instassem a Catáo para que náo se negasse a per- 
mitir que sua efigie fosse colocada em praça pública, respon- 
deu êle sensatamente que os pósteros deveriam indagar de 
sua recusa e não de seu consentimento, o que faz lembrar 
a frase do Papa Clemente XI, sobre o famoso beneditino 
Mabillon, afirmando que o mesmo deveria ser enterrado em 
lugar de destaque porque os que o viriam depois, pergurita- 
riam por êle. Com o julgamento da Civilização Clássica, 
outros valores polares surgiriam, mas o drama, seguindo 
Nietzsche, seria eternamente o mesmo: Dionisios ante O 
Crucificado. Na fantasia exaltada de Heine êsse advento, 
cujo fim Haeckel pressente próximo pela repulsa ao deus 
pessoal, poderia ser representado por Jesus entornando as 
taças das libaçóes e destruindo os antigos ídolos. O mito 
histórico, por sua vêz, 6 o recamo poético com que se cobre 
determinados acontecimentos verídicos, a história descorada 
pela imaginação, a que se refere Paulo Setubal, a verdade 
disfarcada com véus, muita vez por demasiado autêntica, 
como no caso relatado por Edna Ferber, que pesquisando 
documentos sóbre os pioneiros de Oklahom, encontrou fa- 
tos tão incríveis, que se desenrolaram naquele território, que 
precisou disfarçá-los na ficção, para poder apresentá-los, 
nascendo dai "Cimarron". Haeckel confessou que, na Ín- 
dia, presenciou um crepúsculo tão arrebatador, que temia 
ninguém acreditasse, se éle o descrevesse, por isso, talvez que 
Chateaubriad asseriu: "os anais humanos se compóem 
de muita,s fábulas, unidas a algumas verdades", e La Roche- 
foucauld prescreveu: o verdadeiro nem sempre é crível. No 
mito poético encontramos a vivência transfundida em sim- 
bolos, o que vem dar vigor à sua função dialética, que Tris 
tan Izara aponta ao lado de sua faceta emocional. "La 
poesie - diz êle - n'est pas uriiquement un mode litéraire 
plus ou moins conventionnel, mais qu'elle constitue en même 
temps une forme particulière de l'expression de la pensee". 
Ai grande participação tem a linguagem, no exprimir, ci'ian- 
do verdadeiros mitos verbais. No mito politico, que o nee  
kantiano Ernest Cassirer tão bem estudou é de se ressalvar 
o formidável supedâneo juridico-sociológico que o integra. 
Vimos que o mito como Real e sms  modalidades não podem 
por substância, ou por atributo, que Spinnoza considemva 



a essência daquela, opor-se ao humzno, por provir dêle. O 
Mito como Ideal igualmente não pode ser colocado desta 
maneira pois como vimos ou se torna Real, ou é gerado pelo 
Real. Em duas grandes orientações s e  pode classificar as 
correntes cognoscitivas de nosso tempo: a imanentista e a 
transcendentalista, que embora distintas se intercomuni- 
cam. A tese que combato se filia 9. segunda destas doutrina. 

Se identificado o mito com o intemporal, com o inesg* 
tável, com o mistério, e por conseguinte com Deus, embora 
pan-psiquista e não plasmado, e o homem com o transitório 
e o exaurível, nem assim haverá a antinomia desejada, pois 
Deus será sempre causa e muitas vêzes efeito. O Ministério 
não antagoniza com o humano porque lhe deu origem e é 
sua "meta optata". O divino não é o contrário do homem, 
ao invés, é sua essência e única justificativa. Não vejo, por 
conseguinte, como aceitar o ponto-de-vista que pmfliguei. 
Ainda que se use o vocábulo mito, em seu significado mais 
frágil, de queimera e de sonho, nem assim êle se oporia a ar- 
gila, pois ficaria mais intrinsecamente a êle vinculada, c* 
mo Prometeu o ficou no rochedo de seus desvarios. 

2 - 0 BARROCO 

O professor Hernani Cidade é autor de um livro hásiw 
da bibliografia. luso-brasileira: "Conceito de Poesia". Tr& 
balho insuperado no gênero, e a que muitas vêzes me re- 
porto, impressiona pelo sensibilidade, atualização dos cc- 
nhecimentos, @os quais não se alheia uma sólida formação 
humanista, e por uma. intuição admirável, qualidades que 
fazem de seu autor um dos maiores críticos de poesia do 
mundo, digno de ombrear-se com os ingleses, e o tomam um 
homem do Renascimento. Demonstra, entretanto, Hernani 
Cidade na obra, em questão, cerb  prevenção contra o bar- 
roco, prevenção que - acredito - não mais se justifica, em 
nosso tempo. O assunto e palpitante. Afrânio Coutinho 
agiiou-o não faz muito, em tese de renhido concurso. propi- 
ciando uma retomada de contacto com o mesmo. Na im- 
prensa, Sergio Buarque de Holanda abordou-o em subti!;za- 
dos artigos e no, "Revista Brasileira de Filosofia", 1,uis 
Washington vita, dedicou-lhe um excelente "Sociologia do 
Barroco". Da mesma forma, Lourival Gomes Machado, não 
ficou divorciado da matéria e de sua admirável formação 
intelectual é êsse "Teorias do Barroco", que o Ministério da 



Educação e Cultura editou. O problema do que seja bar- 
roco tem despertado, incontestavelmente, serissimas contrw 
vérsias. Antes de tudo, é bom que o diga, êle sempre e:nis- 
tiu, porque acima de ser um estilo é uma idéia. e umn t!s- 
movisá,~. Inclusive é de se encontrar vestígios seus na arte 
cavernicola e rupestre dos povos ingênuos e em todo o envol- 
ver da civilização. Valdemar Cavalcanti achou que exa- 
gerei quando, em meu livro "O Fauno de Vidro", escrevi: 
"há uma constante barroca em toda obra de arte". Ele 
mentos barrocos se encontram nos cantos de David e Stlo- 
mão, como no teatro de Strindberg, em Camóes como em 
Kafka, em Cervantes como em Joyce, em Bernini, como no 
Aleijadinho. O critico Fay Daniels asseverou que o barr(xo 
pode ser influenciado por ideologias e por épocas, mas sem- 
pre será ontològeamente o mesmo. Muitos procur:im, 
aventureiramente, na Escandinávia, sua origem, como outros 
apontam em artista. europeu do século XV, o mestre do 
Aleijadinho. A verdade que, como @gora, no campo da li- 
teratura, o barroco veio novamente à tona nos séculos XV, 
XVI e XVII, utilizando a arquitetura e as artes plásticas, 
como seu veiculo de expressão fundamental. É a época de 
artistas como Borromini, Caravaggio e da luminosa coorte 
que os seguiram. 

É parecer geral que a etimologia da palavra barnjco 
conduz ao significado de "pérola irregular", o que deixa 
transparecer uma vexada censura contra os abusos da arte 
que a motivou. Baroco ou barroco parece constituir uima 
expressão italiana (ou espanhola?) originária da Idade ?&é- 
dia. Atribui-se a Rafale a paternidade do vocábulo ''@ti- 
co", mas - infeljzmente - quanto ao barroco não se aven- 
tou autoria. Eugenio D'ors é de opinião, e suas observa- 
ções conio insigne filósofo da arte são preciosas para o 
assunto em tela, que a época manuelina e as suas epopeias 
r:áuticns se deve agradecer o barroco. Ora, atribuindo a 
Portugal a qualidade de fautor dessa corrente artística, 
D'ors foi mais longe do que deveria ir. Em Constantinó- 
pia, séculos antes, ela se fizera sentir com pujança, quarido 
esta cidade com seu poderio militar e seu ouro dominava, 
então, o mundo, a ponto de historiadores falarem de sua 
bizarra riqueza ornamental, onde se encontravam obe1isi:os 
egípcios, ídolos gregos, simbolos cristãos 'e manipansos afri- 
canos. 

Disse mesmo um autor que o resto do planeta se dies- 
pira para vestir Bizâilcj.~. Realmente a coragem, a arribi- 
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ção e sobretudo a necessidade econômica da gente lusitana 
propiciaram precipuamente a rude saga das jornadas rrans- 
oceãnicas e os importantes descobrimentos marítimos. mas 
esta saga que criou o estilo manuelino, em que se vislúmbra 
a presenw das bujarronas, do cavername, das gáveas e que 
se perpetuou nos mosteiros e nos monumentos, náo pode 
ser considerada - lògicamente - origem do barroco, nem 
sua principal manifestação. E aqui um parêntesis. Jamil 
Alrnansur Haddad, em uma brilhante conferência, achou 
que o episódio das Grande Navegações foi visceralmente 
barroco. É de se distinguir: êsse episódio ensejou uma 
eclosáo barroca, como se viu, mas êle, substancialmente, não 
o era senág clássico. É costume opor-se èste ao barroco, 
por racional, esquemático, causalista. Jacob Burckardt, 
mesmo, distingue o barroco de outras manifestações art is  
ticas por sua natureza desordenada e opulenta. Como êste 
6 essencialmente um estado de alma (e dai encontrar-se em 
autores clássicos, passagens barrocas, como Candido Jucá, 
filho, mostrou com relação aos "Lusiadas", como poderia 
mostrar em concernência a tódas escolas literárias), não há 
dúvida que há nas navegações referidas forte ressaibo seu, 
mas elas são, antes de tudo, um fato clássico. Desde Cristo, 
principalmente, que o Ocidente demandava o Oriente, al- 
mejando sua conquista espiritual, objetivo que as Cruzadas 
reafirmaram. Se havia um interêsse econômico nas Gran- 
des Navegações, delas nunca se apartou um conteúdo reli- 
gioso. Luis Amador Sanches, por exemplo, na biografia de 
Colombo, revela que o grande genovês buscava as Índias pa- 
ra que seus tesouros possibilitissem a retomada do Santo 
Sepulcro. O Infante D. Henrique é a maior prova da exis- 
tência dêsse fator moral e os planos que tr-va para heus 
navegantes era o mais positivo possível: ir do conhecido 
para o desconhecido, para torná-lo conhecido e daí alçar 
novo remígio para outros desconhecidos. As descobertas 
náo foram meras aventuras, senáo planos cuidadosamente 
estudados e executados. Como um maritimo se apresentas- 
se a D. Henrique para anunciar-lhe a descoberta de uma ilha 
que vira, ouviu dêste a resposta de que deveria nela desem- 
barcar e trazer-lhe dados mais exatos. As Grandes Nave- 
gações tinham um escopo adrede e o atingiram como um 
estudioso demonstra uma tese. 

Havia afirmado que o estilo manuelino não foi a mais 
importante fonpa do barroco, e os estudos de Fritz Stnch, 
Leo Spitzer e Wolfflin, isso o comprovam. Dêste último é 



a classificação clas idades em : pré-clássica, clássica e barríica. 
Weisbach, muito bem, assinalou que esta é um produto da 
Contra-Reforma. A Igreja Católica querendo reagir a LU-, 
tero exprime em uma arte toda sua força, seu fausto, e a 
sua exuberância dos detalhes e pormenares não esconde 
certa agressividade e uma auto-suficiência. Hauser, igual- 
mente, registrou que do choque entre- as cortes cat01ica.s e 
as nações protestantes nasceu um barroco, e gizo o adjetivo 
riumeml cardinal, mormente quando &o presentes os 
milenários templos indus e os pagodes chineses. Não en- 
tendo, por conseguinte, porque motivo Croce considera o - 
barroco uma arte fria, quando a mim me parece que, ao 
contrário, ela é estuante de vida e de calor humano, ás vê- 
zes exacerbado, como no caso da Contra-Reforma. Agora 
que Gongora está reabilitado por críticos como Dam.aso 
Alonso, chegando um outro, como Ramom Perez de Ayala, 
a declarar que "há um certo gongorismo contemporâneo". 
é de se lembrar a que excessos chegou o barroco nas letras 
e que inimigos conquistou. Preciosismo, conceptismo, ma- 
rinismo, eufuismo, gongorismo eram sinônimos de tra- 
balhos ramalhudos e pobres de idéias, de literatura balofa e 
inconsistente, que Mollière ridicularizou. Seus corifeus, tn- 
trementes, eram pessoas de prestígio nas cortes, onde eram 

. recebidos com o respeito devido a seus trabalhos. Gongora~ 
era Cirurgião-Mor do rei da Espanha; Marini, autor dos 
"concetti", recebeu pensão de -ria de Medicis, esposa. de 
Henrique IV, por seu engenho; Lyly teve, na Inglaterra, as 
maiores provas de afeição e deferência. Seus discípulos, 
porém, foram agentes de uma literatura ridículs. que desva- 
lorizou o vocábulo genérico; gongorimo, que foi uma res- 
surreiçáo no reino das palavras do barroco. Dentre os :zu- 
sadores dêste 12 de se destacar Silvio Lima que o considera 
uma embriaquez, uma deformação, e um delírio formalista. 
Mas é de se perguntar, afastado de exageros, qual a :arte 
que não é ébria de emoção e do inefável, qual a arte que 
não deforma uma realidade, transfigurando-a em uma outra 
absoluta, qual a que não depura. seu instrumento expressio- 
nal, a c e r a n d ~ .  Entre seus defensores I2 justo que se re- 
lembre Hatzfeld. No Brasil favoreceram o barroco, náo só 
a ecologia, como os clérigos, aos qwis Alberto Ramos acres- 
centava o mulato. Isso explica as admiráveis esculturais 'do. 
Aleijadinho. 

A crítica moderna penetrou decisivamente no aspecto 
ôntico da arte que nos deu um Vieira e um Borromini. Não 



é ela, pròpriamente, uma técnica da decadência, mas tam- 
bém do apogeu quando o artista está entrosado nas conquis- 
tas estéticas de sua época, favorecidas por outras conquis- 
tas, e exprime em suas produções uma certa esbbilidade que 
pode precipitá-lo na falta de inquietação espiritual e, por- 
tanto, em uma certa estagnação de valores. Se náo fôra 
assim a arquitetuna manuelina, a anti-reformista e outras . 
seriam elaborações sem significado de uma era inferior, o que 
chega a ser aberrante. É fácil distinguir, por êste ensaio, 
que em qualquer época pode surgir o barroco e que se r e  
futei a tese da decadência exclusiva foi para mostrar o pe- 
rigo de certas observações apressadas. O nosso tempo é 
paradoxalmente barroco. Barroco em sua civilizaçá<o, em 
sua cultura, 'em seus caminhos. 

Meio tom, contenção, marginalismo, a tragédia do ser 
e do não ser, o desespero, a ânsia de auroras, são aspectos 
do moderno barroco que viveu em Kierkeggaard, Baude- 
laire, Rimbaud, Mallarmé, Wilde, Lautreamont, e que está 
em Ezra Pound, em Elliot, em St. Pol Roux. A valorização 
do verbo, na literatura hodierna, é um dos mais caracterís 
ticos sintomas do atual barroco, e a sua alquimia só pôde 
trazer composições de insuperável beleza. E ragora e de se 
perguntar, qual a verdadeira obra de arte que não envolve 
&seb doloroso problema existencial e metafisico cujas ca- 
racterísticas enumerei mais acima? 

O 'Barroco oferece margem para interessantes divaga- 
ções e explorações no campo do espirito. Do presente es- 
tudo é de se destacar várias conclusões que acredito ter 
chegado e que consubstanciam as idéias que defendi em seu 
decorrer. 

1 - O Barroco náo é próprio desta ou daquela época, 
e primordialmente um estado de espírito. Pode 
ser encontrado em Homero, como em Tasso, em 
Platáo como em Racine, em Bernardes como em 
Bilac. 

2 - A principal manifestaçáo barrôca da História não 
foi arte manuelina, mas a anti-reformista. 

3 - As Grande Navegações foram um episódio clássico 
e não barroco. 

4 - O gongorismo foi a mais importante manifestação 
barrôca no campo da literatura, e em seu mais es- 
sencial significado encontnase hoje reabilitado. 



5 - Há. uma constante barroca em toda obra de arte, 
porque esta não pode estar afastada das caracb 
rísticw que a critica moderna lhe aponta e que 
sáo distintivos das mais atualizadas concepçíies 
sbbre o Barroco. 

6 - Este pode ser influenciado pelas épocas que o pro- 
porcionam, mas será. sempre eidèticamente o 
mesmo. 



A GUERRA DOS EMBOABAS PERANTE 
A HISTÓRIA 

Discordo por completo dos que, temerosos de magoar 
portuguéses e mineiros, insistem em não querer estudar a 
Guerra dos Emboabas, pondo-lhe uma pedra em cima. Mi- 
neiro de nascimento e descendente de lusos, ninguém se 
honra mais do que eu desses dois títulos. Mas tal não me 
desfaz nem me diminui o empenho que sempre tive em 
procurar elucidar a luta civil de onde jorrou sangue humano 
que regou as montanhas e vales de meu Estado. 

Note-se desde logo que o verdadeiro papel dos paulistas, 
defendendo o que era seu, era, ao mesmo tempo, o de repelir 
ofensas e desrespeitos a seu Rei - D. João V, de Portugal. 

Aliás, emboabas e paulistas das Minas foram os pri- 
meiros a esquecer os sofrimento dos agravos recíprocos, uriin- 
do-se, dai a pouco, num só exército, sob o comando do Ca- 
pitão-general A.A. Coelho de Carvalho, para investir sobre o 
Rio de Janeiro a fim de castigar o invasor estrangeiro, na 
pessoa de Duguay-Trouin e sua gente aventureira e audaz. 
Por sinal que, por mais que estugassem o passo chegaram 
tarde, em demasia, a Guailabara. 

Pensando como declarei, razóes só tenho para louvar Q 

escritor mineiro de nome israelita - Isaias Golgher, que 
acaba de publicar em Belo-Horizonte o livro Guerra dos 
Emboabas e do qual me ofereceu gentilmente um exemplar. 
Isso de um lado. Mas de outro, desaprovo o rumo adotado 
na elaboração de seu estudo, abandonando por completo as 
fontes paulistas. É o que se vê logo de sua bibliografia. 
Nela figuraram os arquivos de Lisboa, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e até de Paris (sir). Dela foram banidas todas as 
rumas de documei-.tos que se encontram em São Paulo, nos 
seus arquivos estaduais, municipais e eclesiásticos. 

Não só isso. Dos Trabalhos diversos, ou seja, das obras 



impressas, não consta um só autor de São Paulo que tratou 
da Guerra dos Emboabas. Nem Pedro Taques, nem Macha- 
do de Oliveira, nem Azevedo Marques, nem Julio Ribeiro, 
nem Afonso de Taunay, nem o autor destas linhas, riem 
Soares de Melo. Com êste último acontece coisa mais séria. 
Quase todos os documentos que Isaias Golgher menciona, 
dando a entender serem inéditos, já foram estampados há 
quase trinta anos, no conhecido livro - Emboabas. 

Que diabo de juiz é êsse que, para proferir sua senteiiça, 
só ouve uma parte? Nisto o maior defeito do trabalho do 
escritor belo-horizontino, defeito que, a meu ver, o inutiliza 
totalmente. 

A parcialidade da obra condú-la a dispautérios de tcidos 
os tamanhos. 

Começa por chamar mineiros, do sentido gentilico, aos 
forasteiros, ou seja, aos Emboabas, o que me parece 6rro 
crasso. Nessa época, ou melhor, na época da Guerra, mi- 
neiros eram os paulistss. Foi Fernáo Dias Paes, quem no 
conceito lapidar de Diogo de Vasconcelos, estabeleceu nas 
Montanhas o primeiro lar mineiro, nas priscas eras de 1674. 
Depois, sucederam-se os demais. 

Admito que os Emboabas (não só) portuguêses, como 
hianos. espirito-santenses e fluminenses) acabaram se di- 
luindo no povo mineiro. Mas a sua base, a sua primeira 
constituição era de gente de São Paulo e demais vilas vi- 
centinas. A luta de paulistas contra forasteiros não foi 
assim contra mineiros, porque mineiros, quer do sentido 
gentilico, quer do sentido de exploradores de ouro, e:ram 
então ùnicamente os paulistas. Isaias Golgher, com iritui- 
tos malévolos, adultera-lhe a significação. Ele quer visivel- 
mente vilipendiar os paulistas. Vê-se que não os ama. Ao 
Governador Dom Fernando de Alencastre, que elogia os 
bandeirantes, injuria de modo rude. Ao Governador Ant6- 
nio de Albuquerque Coelho de Carvalho, de quem pukilica 
aliás carta truncada (esta inédita), agradecendo os foras- 
teiros e apodando os paulistas de feios adjetivos, coloca inum 
altar. 

A parcialidade de Isaias, no seu rancor aos paulistas, 
leva-o ao ponto de negar a existência do tenebroso episódio 
do Capáo da Traição, o que ninguém até hoje teve a com 
gem de fazê-lo. Calcado em interpretação cerebrina de co- 
nhecida carta do fluminense Bento de Amara1 Coutinho, de 
quem o próprio Isaias diz que a História (história com H 
grande) atribui as maiores atrocidades, desmente assini to- 



dos os que sem exceção, de ca e de lá, se têm ocupado do as- 
sunto, desde Rocha Pitta e Pe. Manuel da Fonseca, contem- 
porámeos dos acontecimentos, até o nosso coestaduano, o 
venerável Diogo de Vasconcelos. 

Porque Bento do Amaral Coutinho deixa nessa carta, 
segundo Isaias, de falar no episódio, o episódio não edstiu. 

Ora, por mais facinoroso que fosse o alter ego de Ma- 
nuel Nunes Viana ta quem Diogo de Vasconcelos intituls 
com sabedoria o primeiro ditador da América), náo, seria 
Coutinho quem viesse na sua carta ao Governador dizer-se 
culpado pela chacina a que depois se batizou com o nome 
de Capão da Traição. 

Mas, nalgumas das expressões de sua longa missiva, 
descobre-se a chacina, principalmente quando Amaral Cou- 
tinho informa que vhrios dos paulistas entregaram volun- 
tariamente as suas armas e acrescenta textualmente: .'no- 
rem a outros que se mostraram rebeldes e contrários desta 
liga, Ihes fizeram render as armas por fõrça, fazendo-os ce- 
der da ma intençáb com que se estavam prevenindo contra 
os nossos". Porém, como muitas vezes náo bastam us exem- 
plos e castigos para moderar os excessos dos homens, prin- 
cipalmente nos de Serra Acima (os paulistas), cuja natu- 
reza é tão fera como bárbara, se têm acumulados muitos em 
capóes de matos, principalmente no Rio. . .". 

Nesses periodos esta claro o episódio do Capáo da' Trai- 
ção. Náo se infere das entrelinhas, salta aos olhos de quem 
queira ver. 

Mas adiante, Amaral Coutinho fala em que "se tem àe- 
ier~ninado que os vamos render (aos paulistas) certifican- 
doas qne dêles não queremos mais que.. . 

Dandwe de barato (apenas para argumentar) que a 
chacina ocorresse depois dessa carta, datada de 16 de ja- 
neiro de 1709, forçosamente, antes da partida da expedição 
de Amador Bueno da Veiga, que saiu de São Paulo em agos- 
to ou setembro do mesmo ano e teve na selvageria do Rio 
das Mortes a causa momentânea - nessas últimas expres 
sóes "se tem determinado que os vamos render", está o pro- 
jeto ou a premeditação do ato incrivel contra os paulistas. 
Nesse verbo "~eTZder", que significava ao tempo obrigar por 
meio da fõrça, submeter, residia o desígnio bárbaro dos ini- 
migos dos bandeirantes. 

Mas não, a chacina já se havia dado e ela decorre das 
primeiras palavras transcritas dêsse desumano patricio do 



Rio de Janeiro, em quem só a morte heróica na defesa do 
solo pátrio, ao lado de Frei Francisco de Meneses, outro 
tremendo inimigo dos primeiros povoadores das montanhas, 
pode talvez redimir dos crimes cometidos. 

Isaias Golgher, muito de indústria, quando aborda a 
segunda parte da Guerra, comandada pelo Cabo-Maior 
Amador Bueno da Veiga, para não parecer de todo con- 
trário aos paulistas, trata do assunto em têrmos comedicios. 
Conquanto não cite os meus estudos, chego a supor que os 
leu, pois adota mais ou menos a minha versão, afastandose 
nesse ponto das agressões do faccioso Rocha Pitta, que ri- 
diculariza os adversários dos Emboabas quando os não aaa- 
tematiza. Assim, não fala em fuga vergonhosa dos atacan- 
tes de Ponta do Morro (S. José de1 Rei), "parecendo que 
levavam asas nos calcanhares", mas em retirada justificada, 
quando se viram prestes a ser envolvidos pelo grosso das 
tropas emboabas e sem possibilidade, por falta de reforços, 
de travar uma longa luta de guerra, num campo tão dis- 
tante de suas bases. 

É de notar, e isto escapou ao historiador. belo-horizon- 
tino, que os paulistas não se transportaram às montanhas 
além da Mantiqueira para uma guerra. Seu fito - está 
em declarações de Amador Bueno da. Veiga, nas atas da 
Câmara de São Paulo, de 22 e 24 agosto de 1709, e está 
na própria carta inédita do Governador A. A. Coelho de 
Carvalho, transcrita a página 207 do livro de Isaias- era 
apenas restituir os paulistas às suas propriedades. 

A melhor e maior parte dos comandados de Amador 
Bueno da Veiga foi pois as Montanhas para, pelo temor das 
armas, impor aos forasteiros a readmissáo dos paulistas nas 
suas lavras e fazendas. A parte menor, em verdade, axras- 
tou-se pelo espírito de viqança contra a chacina do Capão 
da Traição. Lá chegados os paulistas, os adversários levan- 
taram mais de uma vez a bandeira branca da paz. 

Amador e sua gente mais obediente, dispostos a entrar 
em negociações, não lutaram. Dizse que quem se atirou 
contra os Emboabas e os sufocou de impeto, foram Luís Pe- 
droso e seu contingente. Nada mais faltava para dominar 
o valente reduto dos Emboabas comandados pelo destemido 
luso Ambrósio Caldeira Brant. 

-can- As tropas paulistas, não obstante divididas, já de., 
savam, prelibando a vitória completa, numa operação de 
simples limpeza, quando lhes chegaram noticia fidedigna 
da aproximação veloz de milhares de forasteiros, num imen- 



so e poderoso exército. Os paulistas sem possibilidades de 
reforços. E o que mais impressionou - dragões regulares 
do Governador A. A. C. de Carvalho, enviados do Rio de 
Janeiro, também avançavam. Ora, os paulistas que obede- 
ciam ao Cabo-Maior não marchavam até as Montanhas para 
lutar com tropa oficial portuguêsa, mas por bem de Sua 
Majestade, a quem eram fiéis "a fim de submeterem à paz 
e obediência os filhos de Portugal, que neles se achavam 
postos em rebelião". E as chuvas diluvianas da formidá- 
vel Mantiqueira aumentavam, ameaçadoras. Estavam em 
dezembro, talvez já em janeiro ou fevereiro. , 

Diante de tudo, que fazer? A prudência e sabedoria do 
Cabo-Maior não faltaram - os atacantes retiraram-se e tão 
bem o fizeram que não os pôde alcançar a. valentia e a r r e  
gáncia da imensa tropa inimiga. 

Mas se não sobejasse no autor do recente livro aqui 
examinado a preocupação de denegrir os paulistas, seus es- 
tudos por certo chegariam até a conceito &aqueles que, co- 
mo Luís dos Santos Vilhena, português insuspeito, grande 
espírito, tratando dos acontecimentos das Minas, escreveu 
acolá, na Bahia: - "São os paulistas notados, na maior 
parte de nossos escritores, e ainda, alguns dos estrangeiros, 
de homens tacinorosos. rebeldes ao soberano e insubordi- 
nados as leis, quando pode mostrar-se que de todos que a 
desgraça pôs nas circunstâncias de serem mandados para 
povoarem as diversas colonias do Brasil depois logo de seu 
descobrimento, são êles de todos os vassalos da coroa por- 
tusuêsa. que nesta dilatadíssima região tem dado as mais 
evidentes provas de fidelidade, zêlo, obediência ao seu so- 
berano, quem mais tem exposto as vidas em beneficio da 
pátria, em utilidade da Capital e da Nação". 

Vilhena não se limitou a isso. Enumerando documen- 
tos em que mostra o direito fraudado dos paulistas e a con- 
sideração que lhes dedicava D. João V, ofertando-lhes o re- 
trato, conclui que: - "Se estas ordens e cartas houvessem 
chegado a notícia de alguns escritores modernos, como o 
historiador S. da Rocha Pitta, pode ser que .não tivessem 
desviado tanto da verdade." 

Penso bastar o que aqui tracei para mostrar a parch- 
lidade do historiador belo-horizontino. E com içso as mi- 
nhas desculpas pela vivacidade irreprirnivel da linguagem. 





INAUGURAÇÃO DO RETRATO DE ALBERTO 
PENTEADO - PALAVRAS DO SR. FAUSTO 

DE ALMEIDA PRADO PENTEADO 

Excelentissimo Senhor Presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo. 

~xce?entissimas autoridades. 

Nobres circunstantes. 

Prezados consócios. 

Mãos santas que deveriam descerrar a imagem, ora e n  
oferenda a êste nobre sodalicio, não estáo presentes porque 
a enfermidade aliada à ancianidade, impediu viessem pro- 
ceder a táo lindo gesto de dádiva e de oferecimento. 

Mas, se muito pode a fôrça da matéria sôbre o impe- 
rativo das fraquezas físicas, náo é ela tamanha que possa 
impedir o exercício dêste outro fator, o da delegação espe- 
eial de poderes para a sua representação plenária. E, as- 
sim, por determinação expressa da Dignissima Viúva do 
Doutor Alberto Penteado, homenageado, a Excelentissim 
Senhora Dona Júlia de Almeida Prado Penteado, aqui estou, 
para à sua sombra, desempenhar o mais honroso dos maii- 
dados de quantos tenho recebido, em minha existência de 
mais de meio século. 

Não me acoimem, os iconoclastas, de vaidades de des- 
cendência nem de loas, ou gabos de ascendéncia, porque 
vendo usar da palavra, ante tão nobres circunstantes, para 
biografar meu pai, o Doutor Alberto Penteado, Sócio Bene- 
mérito do Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo, 
historiador e advogado, falecido há mais de duas décadas. 
E isto invoco com a dirimência de uma súplica, a fim de 
que levanteis as vossas vistas do panorama humano e s 
cial, para as alturas, com o fito de, nas brumas do infinito, 
procurarem vislumbrar o vulto supremo da divindade uni- 
versal, Quem acenando aos homens, de uma .feita, orde- 
nou nas tábuas sagradas de seus Mandamentos, o impera- 



tivo. indeclinável de se cumprir, de "Teu Pai e Mãe Hon- 
rarás", como norma de conduta a todos aquêles que, do 
amor divino foram gerados, em face da eternidade dos sé- 
culos sem fim. 

Justificada minha presença, nesta Tribuna, por tão 
alevantado mandado, dentro da homenagem sodalick~ a 
quem tanto mereceu .dêste Instituto, venho dizer da justiça 
c da razão dêste nobilitante empreendimento. 

O homenageado desta tarde - o Doutor Alberto I'en- 
teado - nasceu em Campinas, aos 21 dias de agosto do 
ano de 1871, descendente de troncos brasileiros vicentincis e 
de ancestrais legítimos, de comprovada fidalguia e destd- 
cada nobreza, peninsular e reinicola. 

Foram seus pais, o senhor Diogo Leite de Cam,rgo 
Penteado, grande lavrador de café e republicano de la,rga 
ação e a senhora Dona Maria da Anunciaçáo da Rocha Ca- 
margo de Campos Salles, tendo iniciado seus estudos de 
humanidade e ciências culturais, nos colégio "Culto a Ciên- 
cia" e "Moretzon", de tão alevantadas tradições pedagi 
gicas, para, em seguida, matricular-se na veterana e ve- 
nerável Faculdade de Direito de São Paulo, em sua época, 
o mais colendo templo de ensino, do Brasil. 

Seu curso - dizem-no seus contemporâneos @cad(imi- 
cos - foi brilhante, pontilhado de gestos de mocidade, es- 
pirituais e intelectuais, pois floresciam, nessa quadra de 
vida provinciana paulista, as letras, a poesia, a música, a 
oratbria, a elegáncia e a finura de atitudes e o cavalheirismo, 
que tão bem o. caracterizavam, quer no convívio de prc~fes- 
sores insignes, quer no conviver dos salões de então, onde 
as reuniões sociais se engalanavam de atavios espirituiais, 
no culto de valores e da declamação poética e oratória, eii- 
tre membros das velhas familias da província de São Paulo : 
os Souza Queiroz; os Pacheco e Silva; os Campos Salles; 
os Souza Aranha; os Aguiar de Barros; os Silva Prado; os 
Leite Penteado; os Pacheco Chaves; os Cunha Bueno; os 
Avelar Brotero; os Canto e Mello; os Paes de Barros; os 
Almeida Prado; os Amara1 Jordáo; os Pereira de Quei:roz; 
os Leite de Camargo; os Paula Souza; os Pachecos Jorcláo; 
os Alvares Lobo ; os Macedo Soares ; os Silva Telles ; os Morais 
Barros ; os Almeida Nobre ; os Rodrigues Alves ; os Range1 
Pestana ; os Arruda Botelho ; os Queiroz Telles ; os Aguiar 
Vallim; os Leite Cordeiro; os Lacerda Franco; os Padua 
Salles; os Castro; os Ferreira; os Junqueira; os Fonseca; 
os Cintra; os Queiroz Aranha; os Prudente de Morais; os 



Sampaio, aquelas famílias de estirpes sociais, que tanto en- 
grandeceram a São Paulo e ao Brasil, tanto pela grandeza 
de seus procedimentos, quanto pela altaneria da vida social 
e no trato das cousas públicas a que tanto dignificaram e 
das quais jamais auferiram qunisquer vantagens, menos le- 
gítimas ! 

Nessa época :- à qual, com ufania, poder-seia chamar 
também de "la belle époque" com a mesma veneraçáo e 
saudade com que as gerações atuais denominam o período 
contemporâneo ao nascimento dêste século - graves acon- 
tecimentos se, plasmavam nos horizontes pátrios e não tar- 
dariam em se desencadear, dentro do seu fatalismo histó- 
rico. E, realmente, pouco após eclodir a República, sobre 
as ruínas do Império Brasileiro, minado em sua base pela 
soluçá0 escravagísta da Lei Aurea; pela questão militar la- 
tente e pela pregação republicana - doutrinária, corpori- 
ficada maiormente nos ditames da Convenção de Itú, o que 
tudo, abalando a Nação em seus fundamentos, veio pôr em 
efervescência a sociedade brasileira, chamandose à liça, 
por um imperativo de sobrevivência nacional, os seus maio- 
res valores morais de todos os quadrantes do Brasil, onde, 
tão logo, repontavam vultos da grandeza de Deodoro da 
Fonseca ; de Floriano Peixoto ; de Prudente de Moraes ; de 
Campos Salles e de Rodrigues Alves, na direção da Repú- 
blica nascente. 

A São Paulo, nenhum acontecimento surpreenderia, 
nem espécie lhe causaria o evento de qualquer natureza, 
por isso que os grandes fatos que balizaram a nacionalidade 
e a nação se plasmaram nos cérebros e nos corações paulis- 
tanos, desde a epopéia das bandeiras que dilataram o corpo 
pátrio; desde a Independência, corporificadn. nas campinas 
do Ipiranga; desde a ação cívica dos convencionais republi- 
canos de Itu até a luta pelo retorno constitucional de 1932, 
além da consolidação da República, com o advento de três 
presidências paulistas sem paralelo na história das institui- 
ções atuais, os inolvidáveis Prudente de Moraes, Campos 
Salles e Rodrigues Alves. E, assim, se dera forma a ges 
tação dos seus acontecimentos maiores; não se furtaria, ja- 
mais, aos conseqüentes eventos nacionais, dêles partici- 
pando, com sua fé, com seu idealismo, com seu verbo. com 
sua ação, com sua fortuna pública e com o seu próprio 
sangue ! 

A essa altura, corria o ano de 1893 e a vida brasileira 



se entrosava na forma republicana, recém-surgida na aiire 
ra de 15 de novembro de 1889. 

Pouco já se falava no Império e seu titular, pessoal- 
mente ilustre, o grande Dom Pedra 11, já se fazia objeto 
da saudade de muitos e de respeito e veneração de todos 
os brasileiros, pela dignidade de sua renúncia. 

Foi quando, na manhã de 6 de setembro, o reboar de 
canhões se fêz sentir na Capital Federal, a cidade do Rio 
de Janeiro, em sua orla marítima! 

Era a esquadra brasileira - a mesma que tanto se glo- 
rificara na Batalha do Riachuelo - que se sublevava con- 
tra as instituições, ao mando do Almirante Custódio José 
de Mello, exigindo a rendição do Govêmo, pela deposição do 
Marechal Floriano Peixoto, seu grande titular, quem se 
perpetuaria na História como o consolidador da República, 
pela tenacidade de suas convicções e pelo patriotismo de 
suas ações. 

A Nação assistira, perplexa, ao drama revolucionário, 
eclodidu na incomparável Baía da Guanabara, pressentindo 
suas repercussõe em todos os quadrantes de seus limkes 
territoriais, a todos assaltando a incerteza do porvir, a,nte 
o imprevisto e o imprevisivel do acontecimento presente. 

Em São Paulo, como em Minas Gerais, em Pernam- 
buco, no Amazonas, na Bahia, no Paraná, nada se notava 
de extraordinário a tal respeito e as noticias do Rio de 
Janeiro eram aguardadas, com serenidade e patriotismo, 
dentro do laconismo telegráfico de então. 

Os dias se passavam e a incerteza da luta, desde seus 
primeiros momentos, perdurava em todos os espíritos, en- 
quanto permanecia a esquadra rebelada fiel aos seus :pro- 
pósitos, e, o Govêrno da República, firme em suas diretrizes 
constitucionais e institucionais, não se antevendo nenhuma 
possibilidade de capitulação ou renúncia de qualquer das 
partes. 

A indecisão era grande e intensas eram as preocupações 
de todos, enquanto a luta prosseguia, mar a dentro dos con- 
tornos da Guanabara, frente às sua$ praias e abras inter- 
nas, já guarnecidas por tropas móveis do Exército e pelo ba- 
liiamento das fortalezas de costa, alertas aos movimelntos 
menores da poderosa frota de guerra rebelada. 

Foi quando, quebrando a irresolução geral e enfren- 
tando dúvidas coletivas que, em São Paulo, um gmpo de 
acadêmicos deDireito, desfraldando a bandeira republioana 



e da legalidade, se pôs em marcha, frente à luta, igual e in- 
certa até êsse instante. 

Convocara a mocidade paulista um dos moços, o aca- 
dêmico Alberto Penteado, quartanista de Direito, através 
de célebre manifesto, por êle redigido, assinado e lido, na 
tarde de 11 de setembro de 1893, nos salões do Clube Re- 
publicano, na cidade de São Paulo, perante numerosa assis 
tência de acadêmicos e professores da Academia, concitando 
a participação dos paulistas na luta que se desenrolava na  
Capital da República e da qual dependeria a perpetuação da 
Pátria e da República! 

A repercussão dêsse documento do mais alto patriotis 
mo, confoqe':depoimento do coronel Pedro Dias de Cam- 
pos, em sua obra histórica "A Revolta de Seis de Setembro 
- A ação de São Paulo -" editada em 1913 por Ailland, 
Alves e Cia., foi enorme, e, logo a idéia da formação de um 
batalhão militar se féz sentir, em toda a sua plenitude. E, 
passando do verbo à ação, na mesma noite esthvam coL 
gados oitenta e tantos acadêmicos paulistas, no ideal sacros 
santo de dar mas vidas a Pátria, ameaçada de subversão nas 
trevas do caudilhismo das lutas fratricidas, ofertand&e e s  
sa plêiade de jovens, de corpo e de alma aos govêmos do 
Estado de São Paulo e do Brasil, a fim de impedir a qual- 
quer preço, os horrores da guerra civil ! 

Aceitos em seus nobres propósitos, seguiram, imediata- 
mente, para a Capital Federal, onde, então fardados e em 
formação militar, desfilaram pelas suas vias públicas, cc- 
bertos de aplausos e até de flores, na transposição da Rua 
do Ouvidor - então habitadas pelas velhas famílias cari* 
cas - em marcha para a Praia Vermelha, em cujas depen- 
dências da Escola Militar receberiam instniçáo militarizada 
emergente, para em seguida receberem a guarnição de im- 
portante setor da Praia do Flamengo, face a face à esqua 
dra revoltosa, em manobras dentro da baía guanabarina, 
em preparação de desembarque dos corpos de fuzileiros na- 
iais; armados êsses moços paulistas de fuzis de guerra 
"Combhin", aguardando os insucessos da esquadra, em de- 
sembarques nas praias de Niteroi, decorrentes de choques 
com as tropas regulares do Exército, ali destacadas, quando, 
então, dentro das previsões táticas do Estado-maior, voltar- 
seiam pam as bandas da Capital Federal, e, preferencial- 
mente ao largo de suas praias internas, no objetivo de avan- 
ço contra o Palácio do Govêrno da República. 

Êsse setor, entregue à defesa dos acadêmicos paulistas 



em de valor estratégico inestimável, mas mais valioso 'era 
o seu sentido moral, pois se é fora de dúvidas que a tropa 
do Exército seria mais experimentada e aguerrida, a força 
principal dêsse punhado de moços idealistas era de ordem 
tal que ninguém se atreveria a enfrentá-los, pois se aquelas 
outras forças militares representavam o poderio da Repú- 
blica e da Naçáo, êstes oitenta estudantes de Direito osten- 
tavam a grandeza do seu civismo e a força imortal do iclea- 
lismo, do sonho de urna geração e o patriotismo acrisolado 
da alma brasileira e o espírito de um povo, sedento de li- 
berdade ! 

De tal maneira repercutiu, nos setores da nacionalidade, 
esse gesto, até entáo ímpar, que governadores de outros es 
tados da Federação até ai inoperantes na.luta interna da 
República, ingressaram na liça em favor dos poderes ccrns- 
tituidos, prestigiando a açáo do Marechal Floriano Peixoto. 

Vira, assim; o jovem acadêmico, signatário daquele ina- 
nifesto, atingido o seu ida1  patriótico, em proi do qual se 
oferecera de corpo e em espírito. 

Mas, não se restringiu a essa emergência nacional, :sua 
açáo cívica, dentro da vida brasileira, a qual sempre acom- 
panhou, como homem, como cidadão e como cultor do Di- 
reito. 

Nomeado pelo Presidente Campos Salles, Procuraiior 
Seccional da República, em São Paulo, exerceu êsse cargo 
com alt,aneria e capacidade jurídica invulgar, deixando o 
exercício de suas funções para ingressar nas atividades 
agrícolas cafeeiras, abrindo a Fazenda Ipiranga;, em terras 
virgens e hostis a civilização, em Pederneiras, para em se- 
guida, cogitando da educação de seus filhos retomar a São 
Paulo, onde, por determinação da Companhia Mogiana de 
Estradas de Ferro, ao tempo dirigida pelo inolvidável C:ar- 
10s Norberto de Souza Aranha, dirigir seus escritórios ns. 
capital paulista, lugar onde permaneceu até 1912, quando 
encetou sua primeira viagem a Europa, em excursão e e s  
tudos. 

De volta ao Brasil, em companhia. do antigo presidente 
do Estado, Dr. Albuquerque Lins e Luis Gonzaga de Aze- 
vedo, notável diretor da Secretaria de Estado dos Negóc:ios 
da Fazenda, exerceu a diretoria do Banco de São Paulo, re- 
novando o crédito e o renome dêsse esbbelecimento ban- 
cário e prestando grandes serviços ao comércio e às indiis- 
trias paulistanas, encargo que deixou para dedicar-se :aos 
seus interesses pessoais e privados, onde amealhou wnsi- 



deráveis bens, superando um milhão de metros quadrados 
de terrenos localizados em Pinheiros, Morumby e adjacên- 
cias, ao tempo em que essa atividade era quase inusitada 
entre nós. 

Suas atividades se estenderam também aos setores e s  
pirituais, formando em São Paulo, em sua residência, um 
dos maiores conjuntos de arte, até então existentes em ca- 
sas particulares, possuindo objetos de enorme valor estético,, 
entre bronzes de grandes nomes de França e da Itália, pin- 
turas de mestres franceses premiados nos salões de pintura, 
em 1912, 1914 e 1929, anos passados na Europa, onde adqui- 
riu notabilissima biblioteca brasiliana, dmda em seguida a 
êste sodalicio e ao Museu Paulista do Ipiranga, em partes 
iguais, somando, centenas de volumes do mais alto valor 
histórico e document~tl. 

Em 1922, com os acadêmicos René Thiollier, Graça 
Aranha, Guilherme de Almeida, Menotti De1 Picchia, jun- 
tamente com Oswaldo de Andrade, Paulo Prado, Tarsila do 
Amaral, Anita Malfatti, Villa Lobos, Tácito de Almeida, or- 
ganiza a célebre Semana de Arte Moderna, no Teatro Mu- 
nicipal, onde, pela primeira vez, no Brasil, se congregaram 
obras de Arte e de espírito literário e musical, concebidas 
dentro da orientaçáb modernista do século 'vinte, a sombra 
dos ensinamentos contemporâneos a nossa era de renov* 
ção intelectual. 

Em 1924, por ocasião da revolução do General Isidoro 
Dias Lopes, em Sáo Paulo, achando-se o Doutor Alberto 
Penteado em vilegiatura nas praias de Guarujá, em Santos, 
impedido pelos movimentos militares de retomar a Sáo Pau- 
lo, pós-se a disposição das autoridades naquele pôrto, então 
armado em estado de guerra, colaborando na  repressão da 
conspiração sediciosa. E, cessada a luta, cientificando-se 
que alguns industriais estrangeiros, radicados no Brasil por 
interesses monetários, já se preparavam para importunar as 
autoridades da Renública com exigências de indenizacóes 
resultantes de danós de ação militar em prol da ordempú- 
blica, servindo-se das colunas do brilhante jornal "Diário 
Popular", refutou semelhante intrometimento, com argu- 
mentação jurídica de Direito Internacional Público, de- 
monstrando a irresponsabilidade civil do Estado, quando, na  
preservação da ordem pública se vê compelido ao sacrifício 
de bens de terceiros em prol da coletiyidade, argumefitos 
êsses de tão alta valia, que serviram a Procuradoria da Re- 
pública na refutação vitoriosa de semelhantes pretensões, em 
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cometimentos ajuizados nas Varas Federais da Justiça na- 
cional. 

Seu falecimento ocorreu em São Paulo, aos 3 de abril de 
1934, consternando a sociedade brasileira e seus descen(den- 
tes, merecendo dos poderes públicos as homenagens da Câ- 
mara Municipal e da Assembléia Legislativa Estadual, atra- 
vés de orações do Professor Achilles Bloch da Silva, verea- 
do municipal e do Dr. Waldomiro Silveira, Presidente da 
Câmara de Deputados, às quais se juntaria também, 
relevante preito da ediçáo especial da Revista do Miiseu 
Paulista do Ipiranga, de iniciativa do maior historiador do 
Brasil, o mestre Afonso D'Escragnolle Taunay, o que, sobre- 
maneira, honra sua descendência. 

O instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo, home- 
nageando seu Sócio Benemérito, Doutor Alberto Penteado, 
ao aceitar a dádiva de seu retrato para incorporá-lo na ga 
leria de seus maiores, em obra de imperecível valor, de au- 
toria do grande pintor, Joaquim da Rocha Ferreira. da Aca- 
demia Brasileira de Belas Artes, na oferenda da Excelen- 
tissima Senhora Dona Júlia de Almeida Prado Penteado, 
pmtica ato de grande justiça, ao mesmo tempo em que p r e  
darna o seu aprêço por aquêles sócios de altas benemerên- 
cias, os quais, assim como o enunciou Luis de Camóes, nas 
páginas imorredouras de "Os Lusíadas" "por obras valerosas 
se váo da lei dU Morte libertando". 



AGRADECIMENTO, EM NOME DO INSTITUTO, 
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PRADO PENTEADO 

"Personalidade sobremodo distinta pela inteligência, 
s instniçáo e o-ainor a tradição e a cultura". Eis, sras.! e 
Srs.!, o acêrto e a justiça com que Mestre Afonso de E. Tau- 
nay definiu Alberto Penteado a cuja memória que, desde o 
seu falecimento não deixou de morar conosco nesta Casa, 
vem, hoje, juntar-se a evocação de sua heráldica figura fí- 
sica no óleo de Rocha Ferreira. 

Seguindo as tradições do chefe, infelizmente já levado 
pela morte, os membros da família continuam a beneficiar 
o Instituto Histórico. Manificamente exemplica-se isto 
na doação neste momento feita e no brilhante atuar que 
descendentes diretos têm mantido no sodalício. Ai estão 
a produtividade intelectual e a constância aos trabalhos da 
sociedade desenvolvidas por Fausto de Almeida Prado Pen- 
teado e Carlos Penteado de Rezende. Mas não podia ser 
de outra maneira. Possuem éles, no ascendente ilustre, o 
melhor paradigma a seguir. Na fòrça do sangue, na  lem- 
brança do morto querido, saudosa e carinhosamente conser- 
vada no recesso familiar, ambos se inspiram e se fortalecem 
para maior glória do nome que já herdaram famoso. 

A inspiração e a sugestibilidade brotadas da vida e da 
obra de Alberto Penteado, não se expandem, porém, apenas 
no circulo familiar. Estendem-se também no âmbito da co- 
letividade paulista e, especialmente, do Instituto Histórico 
e Geográfico, cenário por êle t&o vivamente marcado. 

Ingressando para o sodalício aos 20 de fevereiro de 1905, 
quase trinta anos felicitou-nos com a presença efetiva. Tal 
o interêsse pela instituição que, em 1930, outorgaram-lhe o 
título de benemérito. E é de se notar que, desde a funda- 



çáo até dias recentes, não tivemos uma vintena de sóc:ios 
beneméritos entre os mil e tantos componentes do grênuo. 

Membro da Comissão de Geografia, profundo conhece- 
dor & obra de Paul Rivet, brindou-nos com bela e ilustrada 
conferência sobre o sábio francês a respeito de cuja biogra- 
fia presenteou os nossos arquivos com valiosa documerita- 
ção. Senhor da palavra, pronunciou a peça oratória de im- 
proviso, sendo solicitado pelo Presidente que a escrevess,e a 
fim de ser publicada na revista e não se perderem tantos 
conhecimentos e úteis informações. 

A coleção numismatica do Instituto enriqueceu-se com 
a medalha comemorativa. da coroação de Pedra I1 por êle 
ofertada. A biblioteca, também, com muitos dos vo1u:mes 
raros e preciosos adquiridos nos alfarrabistas europeus. O 
mesmo sucedeu no Museu do Ipiranga que ostenta a brasi- 
liana e a lusitana de alto valor denominadas Coleção Al- 
berto Penteado. 

Indiscutivelmente foi das figuras mais prestigiosas que 
passaram por nos. Desde a posição ocupada na sociedade 
paulistana, o relevo na vida económica do País, a assistência 
que deu à., manifestações e aos movimentos artísticos, a 
acentuada participação em acontecimentos de importâilcia 
na nossa história como a Revolta da Armada, a. Semana 
da Arte Moderna, as conseqüências da Revolucão de 1924, 
a colaboração prestada na Revoluçáo Constitucionaliita de 
1932, até aquêle aspecto de sua personalidade que tão' de 
perto e tão afetuosamente diz as nossas atividades, contri- 
buiu Alberto Penteado para a maior grandeza de sua terra. 

Na sessão de abril de 1934, o Presidente Torres de Oli- 
veira "Propõe e justifica longamente", conforme palavras 
textuais da ata, um voto de pesar, entre outros motivos, p* 
10 "Valor pessoal e virtudes cívicas" do morto que "Por atos 
de destacado devotamento e generosidade havia sido inscrito 
no quadro de sócios beneméritos". 

Do que foi, em tantos outros setores, a vida de Altierto 
Penteado, dir-nos-á o seu filho Fausto de Almeida Prado 
Penteado, um dos esteios da instituição no presente .tal qual 
o genitor o foi no passado. A êle pedimos que, em nome do 
Instituto Histórico e Geográfico, apresente à excelentksima 
família de Alberto Penteado, os ~iossos mais profundos 
agradecimentos pela doação agora feita. Ao mesmo tem- 
po, não podemos nos furtar em dizer que desta singela mas 
significativa reunião, ressalta um ensinamento: - o de que, 
em meio a êsse cosmopoiitismo babélico de São Paulo, ainda 
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se encontram vivas e pujantes as forças da velha raça pau- 
lista, as energias de que são símbolos os bandeirantes que 
fixaram as lindes da Pátria, e entre cujos descendentes ger- 
minaram e tomaram vulto os ideais que, em grande parte 
realizados, constituem a base estrutural da nacionalidade. 

A!berto Penteado, pelos ascendentes, pelos descendentes 
e por si mesmo, inclui-se nessa galeria de varões heróicos. 
Não desmereceu do passado, semeou para o futuro e pode 
ser, já na posteridade e dentro da História que sabe fazer 
justiçn, pode ser considerado um dos mais dignos represen- 
tantes da "Raça de Gigantes". 





A FABRICA DE FERRO DO IPANEMA E O 
MUNICíPIO DE TATU1 

Quero consignar, inicialmente, que devo o tema da pre  
sente palestra a uma deferêncira do eminente professor João 
Lourenço Rodrigues, a quem rendo, neste momento, as mi- 
nhas mais sinceras homenagens pelos seus elevados dotes 
de coração, caráter e inteligência. 

Autor de um estudo histórico ainda inédito ( I ) ,  sôbre 
a fábrica de ferro do Ipaiiew, sugeriu-me o culto educador 
a idéia de explanar eu êsse atraente assunto numa das reu- 
niRes de nosso clube. E para isso, num excesso de genti- 
leza, que não sei como agradecer, confiou-me os seus origi- 
nais. 

Cumpre notar as razões que o levaram a empreender 
tão árduos trabalhos, quais sejam os de pesquisa e exame 
de documentos, para a recomposição da história. 

Nascido em Tatui, passou João Lourenço Rodrigues em 
Campo Largo (S) ,  segundo suas próprias palavras, as qua- 
dras mais risonhas da vida - a meninice e a adolescência. 
Ora, tendo sido o Ipanema a "célula mater donde surgiram 
sucessivamente os municípios de Sorocaba, Campo Largo e 
Tatui", foi o amor ao torrão natal que o inspirou na elab* 
ração de sua preciosa monografia. 
. Dadas estas explicações, resta-me dizer apenas, neste 

preâmbulo, que a presente dissertação nada mais 6, pois, 
do que um resumo dêsse trabalho, resumo a que ousei fazer 
alguns pequenos aditamentos, de acordo com outros auto- 
res que versaram a matéria. 

(1 )  Era inédito em 1949. Foi publica30 em 1953, no Boletim n o  1 1  do 
Departamento do Arquivo do Estado de S. Paulo. 

( 2 )  Atualmente - Aracoiaba da Serra 
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A quem olha do pátio da Capela de Santa Cruz, em 
Campo Largo, destacme no horizonte, como artístico nnotivo' 
pictural, nemorosa serrania, constantemente azulada, a que 
o povo deu a denominação de morro da Fábrica. uma 
cadeia de montanhas, composta do morro Araçoiaba, à di- 
reita, a Chapadinha, 9. esquerda, e entre os dois, o :morro 
do Meio. O primeiro é o mais alto dos três. Atinge a cérca 
de 1000 ms. acima do nível do mar, e é o que tem, de modo 
espechl, o nome de morro da Fzibrica, porque nas suas fral- 
das é que foi levantado o primeiro forno siderúrgico de que 
resultou a Fábrica de Ferro do Ipanema. Chamou-se, a 
principio, morro do Ferro, pela abundancia com que ai se 
apresentavam os min8rios ferruginosos. Os batedores de 
mato querhm ouro e prata, mas só encontravam ferro nas 
suas cercanias, ferro em quantidade assombrosa, por tôdu 
a parte. 

Foi assim que Afonso Sardinha veio a descobrir, em 
I 

meados do século XVI, as fartas minas dêsse metal, no mor; 
ro Araçoiaba ou Biraçoiaba. Mas só muitos anos clepois, 
lá por volta de 1589, é que seu filho, de igual nome, inicia 
a exploração das ricas jazidas. 

Paulista ousado e empreendedor, Afonso Sardinha Fi- 
lho, não encontrando ouro, como desejava, atira-se 9. mine- 
ração do ferro. Constrói um forno para sua fusão, junto 
ao córrego das Furnas, hoje ribeirão do Ferro, e após :ingen- 
tes trabalhos, consegue, enfim, relativo êxito. 

Diante dos result,ados obtidos pelo esforçado paiulista, 
o govêrno português encarrega a D. Francisco de Souza, 
governador das Capitanias do Sul e administrador das Mi- 
nas do Brasil, de proceder a rigoroso estudo do min6r:io por 
êle empregado. 

Dessa missão resultou ceder Afonso Sardinha Fjilho It 
Corm o pequenino estabelecimento que tantas canseiras lhe 
havia custado. 

Procurando assegurar o desenvolvimento de sua piroprie- 
dade, D. Francisco de Sousa funda, no vale das Furna.s, um 
povoado a que deu o nome de S. Filipe, em homenagem a 
Filipe 11, rei de Espanha que, aclamado rei de Portual, em 
1580, incorporou, dessa maneira, aos seus domínios, todas as 
colônias portuguêsas, inclusive o Brasil. Mas não m.edrou 
a povoação. Após 3 anos, os moradores foram-se clisper- 
sando pouco a pouco. Uma parte foi para o bairro d:o Ita- 
vuvú, It margem do rio Sorocaba, e outra para, o local em 
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que, sob a invocação de Nossa Senhora da Ponte, veio a 
formar-se a atual cidade de Sorocaaa. 

Além dessa t,entativa de povoamento, nada fêz D. Fran- 
cisco de Sousa, que mereça menção. Retirand~se para São 
Paulo, ali faleceu em 1611. 

Sucedeu-lhe seu filho D. Antonio de Sousa, que tentou 
prosseguir nos trabalhos mas, enlevado com fascinantes no- 
tícias de minas de ouro, nas regiões de Paranapanema e 
Apiaí, para lá desvia sua atividade. E o estabelecimento 
passa hs mãos de Francisco Lopes Pinto, mvaleiro fidalgo. 

Lopes Pinto associa-se a Diogo de Quadros, seu cu- 
nhado, porém, igualmente como seus antecessores, não con- 
segue levar avante a exploração. 

Falecendo Lopes Pinto em 1629, a forja de Afonso Sar- 
dinha Filho fica abandonada e em ruinas se desfaz. Cin- 
quenta e dois anos se escoam, de completa paralisação. 

Tão apagada se tomou a lembrança do Araçoiaba, que 
foi possivel a Luís Lopes de Carvalho, capitão-mor de Ouvi- 
dor de Itanhaen, inculcar-se como descobridor de suas 
minas. 

Correndo na corte, por êsse tempo, a notícia de se terem 
descoberto veios de prata nessas jazidas, encarregou o g* 
vêrno português a Frei Pedro de Sousa de proceder à cui- 
dadom investigação para apurar o que havia de veracidade 
em tais rumores. Aviventava-se a chama da esperança nos 
tesouros do morro famoso. 

Autorizado pela carta régia de 5 de maio de 1682, Ma- 
nuel Fernandes de Abreu, Jacinto Moreira Cabra1 e Mar- 
tim Garcia Lurnbria levantam uma oficiri~ junto ao morro 
do Ferro. Mas, falecendo Lumbria alguns anos depois, no 
Rio de Janeiro, novo hiato sobrevém nas explorações. 

Ficam as minas esquecidas até 1765, quando, reno- 
vando-se a tentativa, Domingos Perreira Pereira obtem li- 
cença, pelo espaço de 10 anos, para minerar ferro, chumbo 
e estanho na comarca de São Paulo. Como experiência, 
caldeia o minério de ferro numa pequena forja, sob a orien- 
tação do mestre João de Oliveira Figueiredo, e logrando ex- 
celente produto, leva-o para o Rio de Janeiro a titulo de 
amostra. 

Acontece, porem, que Jo% ,de Oliveira Figueiredo r e  
solve ficar no Rio de Janeiro, com intenção de partir para 
Angola. e sem o mestre, ficaria a emprêsa impossibilitada de 
continuar seus trabalhos. Que fazer, nessa emergência? 



Nada mais simples. Levado o fato ao conhecimento do 
Conde da Cunha, João de Oliveira foi preso e remetido sob 
escolta para o Araçoiaba, ai chegando em fevereiro de 1767. 
E já no mês de junho se dava inicio à montagem. 

Para isso, Domingos Ferreira Pereira formou unia so- 
ciedade, em 1768, com Antonio Lopes de Azevedo e a capi- 
tão Jacinto José de Abreu, não se poupando dinheiro para 
que nada faltasse ao empreendimento. Dentro de pouco 
tempo, fornos acesos, malhos a bater, polias a girar, tudo 
indicava que a usina entrara. numa fase de fecundas rea.. 
lizaçóes. 

Havia alguma força porém, a conspirar contra a, inci- 
piente indústria. Não podiam os operários acertar :a cal- 
deaçáo, nem obter ferro igual ao da amostra enviada para 
do Rio de Janeiro. E inúmeras razões eram alega da^ para 
explicar o mau êxito. Falavam uns em incompetência do 
mestre, que, não só nunca tinha trabalhado em estabeleci.. 
mento dessa natureza, como nem ao menos havia visto os 
de Biscaia; aludiam outros a falta de pessoal habil:itado, 
havendo até quem imaginasse atos de perversidade, por or.. 
dem de terceiros. Por outro lado, certas pessoas reclama- 
vam contra o combustível, que não lhes parecia o mais con- 
veniente; outras atribuiam o malogro a imperfeições do 
maquinário, chegando alguns a conjeturar defeito do mi-. 
nêrio. 

O govêrno colonial, empenhado no desenvolvimento da 
siderurgia no Brasil, procurava incentivá-la de toda a. ma- 
ileira ao seu alcance. Outorgava privilégios, concedia ison- 
ção de impostos, prometia recompensas, mas tudo inutil- 
mente. A indústria não prosperava. 

Escrevendo ao Marquês de Pombal, em 3 de janeiro de 
1768, assim se exprimia D. Luis Antonio de Sousa Bcitelho 
Mouráo, governador da capitania de São Paulo: "A ]?Abri- 
ca de Ferro é uma das cousas que me tem dado maior tra- 
balho, sem que até agora conseguisse o desejado fruto, ou 
seja pela pouca experiência do mestre, ou por demasiada 
malícia dele, porque para tudo pode ter lugar a suspeil;a". 

Era outro, porém, o motivo do mau êxito. Segundo Pi- 
res do Rio, em seu livro - "O Nosso Problema Siderúr;:ico", 
"uma condição natural ingratissima contrariava o progres- 
so fácil da fábrica de ferro do morro Araçoiaba". É que o 
minério do Ipanema continha titânio, o que dificultava o 
trabalho, e êsse elemento era completamente desconhecido 
naquela época. Só muitos anos depois é que se veio a sa- 



ber de sua existência. Foi isolado em 1789 por William 
Gregor, mas só se tornou bem conhecido após os estudos de 
Wohler, em 1.857, e Petersen em 1887, isto é, um século mais 
tarde. 

Depois de seis anos de improfícuos esforços, a sociedade 
formada por Domingos Ferreira Pereira é transferida ao 
capitão Vitória José Sentena, que se viu impedido de con- 
tinuar os trabalhos pela imposiçáo que lhe foi feita, por or- 
dem do governador Martim Lopes Lobo Saldanha, pdrc 
apresentar novo alvará de licença. Entendia Lobo Salda- 
nha que a autorização de 1765 não lhe podia servir por ter 
sido concedi& nominalmente a ouwa pessoa. Em vista 
dessa exigência, Sentena abandona a propriedade um ano 
depois. I 

Paralisadas as máquinas, os lavradores tomam conta do 
terreno, estendendo as lavouras pelos morros. 

Em 1788, mais uma ofensiva se delineia, no intento de 
reerguer a emprêsa. Os capitães-mores de Itu e Sorocaba, 
Claudia da Cunha Oeiras e Vicente da Costa Taques Gois 
e Aranha dirigem-se ao govêrno do, metrópole pedindo tno- 
nopólio e isenção por 8 anos. Mas, enviada a representa- 
ção à córte, por intermédio do govêrno de SSlo Paulo, ficou 
o assunto em suspenso porque nenhum despacho foi dado à 
proposta. 

Por esse tempo, ao findar-se o século XVIII, a indústria 
siderúrgica desenvolvia-se com grande intensidade nos pai- 
ses estrangeiros, notadamente na  Suecia, Espanha, Estados 
Unidos, Russia, Bélgica e Alemanha, que trabalhavam com 
ca-160 de madeira, e na Inglaterra que, embora queimando 
ainda lenha, já havia iniciado, há muitos anos, o consumo 
de coque. 

Estimulada por êsses exemplos, a córte portuguêsa, até 
ent,ão só interessada em ouro e brilhante, volta suas vistas 
para a siderurgia. fazendo repetidas recomendações aos vi- 
ce-reis para que procurassem incentivar os particulares nn 
mineração de ferro. 

Assim, havendo João Manso Pereira remetido a Lisboa, 
em 1798, amostras de ferro e aço do Araçoiaba, já uma carta 
régia de 19 de agosto de 1799 determinava a construçáo de 
uma fábrica, a expensas da Fazenaa Renl, no sitio que o 
referido Manso achasse mais conveniente. 

Em obediência a essa ordem, o capitão-general Antonio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça escalou o coronel Cân- 



dido Xavier de Alrneida para ir, em companhia de João 
Manso Pereira, ao morro do Ferro, a fim de procederem. aos 
necessários estudos e designarem o lugar onde conviria. ser 
levantado o novo estabelecimento. Além dessa incum- 
bência, deveriam proibir a devastação das matas e apre- 
sentar um relatório com indicação das máquinas a serem 
importadas. 

Desera vistoria, resultou a resolução de abandonar as 
antigas instalações, situadas na bacia do ribeirão das Fur- 
nas e montar outras a margem d o  rio Ipanema, de onde o 
nome, até hoje conservado, de fábrica do Ipanema. 

Tomando conhecimento dêsses estudos, o coronel Mar- 
tim Francisco Etibeiro de Andrade, inspetor geral das minas 
e matas da capitania de São Paulo, ratificou, em 18C13, a 
escolha do local para as projetadas construções. Todavia, 
s6 em 1810 ê que se iniciaram as obras. 

Para tão longa demora, muito concorreu a situação po- 
lítica de Portugal, extremamente grave na ocasião. Grave, 
pelas agitações decorrentes da revolução francesa, pela 
guerra com os espanhóis em 1801, e pelas ameaças e hosti- 
lidades napoleônicas. Basta lembrar que, ao ver navios de 
guerra de Portugal unidos à esquadra inglesa na campanha 
do Egito, disse Napoleão que "tempo havia de vir em que 
a nação portuguêsa pagaria com lágrimas de sangue a 
afronta que fazia à República francêsa". 

Achava-se a metrópole, nesse tempo, sob o reinado de 
D. Maria I, assistida, desde 1792, em virtude de seu estado 
mental, por seu filho D. João, que, a partir de 15 de julho 
de 1799, tomou o titulo de Príncipe Regente. 

Em 1807, dá-se a invasão do país pelo exército francês, 
sob as ordens do general Junot. A família real vem para o 
Brasil, aqui chegando em 1808. Seguem-se os afanosos tra- 
balhos de acomodação da comitiva real e da organizaçáo 
dos serviços administrativos. Só depois de passada a az& 
fama de todos êsses acontecimentos é que póde o GoviSmo 
dedicar-se novamente ao problema siderúrgico. 

Procurando dar um impulso aos trabalhos, o Conde de 
Linhares, D. Rodrigo de Souea Coutinho escreve para Por- 
tugal. pedindo a vinda de três engenheiros metalurgicos que 
tinham sido contratados na  Alemanha sspecialmente para 
as explorações montanísticas a serem realizadas no Brasil, 
e solicitando, ao mesmo tempo, fôsse engajada na Suécia 
uma turma de operários especializados em tais serviçori. 



O primeiro oficial a chegar foi o engenheiro militar 
L-rederico Luis Guilherme Varnhagen, que já desde 1802 se 
encontrava em Portugal, exercendo o cargo de diretor da 
fábrica de Figueiró dos Vinhos. 

De nacionalidade alemã, formado pela escola de Frei- 
berg, tinha Varnagen 20 anos de idade quando foi para a 
península. Três anos depois, casa-se com Maria Flavia de 
Sá Magalhães, de origem portuguêsa. 

Ocorrendo em 1807 a invasão do reino pelas forças na- 
poleônicas, alista-se como voluntário, em defesa do pais, to- 
mando parte na batalha do Vimeiro, como I? tenente de 
artilharia. 

Desembarcando no Rio de Janeiro em fins de 1809, re- 
cebe instruções do Conde de Linhares, a 21 de fevereiro de 
1810, segundo as quais deveria partir imediatamente para 
São Paulo, em companhia do inspetor das minas, Martim 
Francisco Ribeiro de Andrade, com o fim especial de exa- 
minar as jazidas de Sorocaba, verificar a quantidade e a 
qualidade do ferro que elas poderiam produzir, estudar os 
tipos de máquinas que convinham montar e as condiçóes io- 
cais para pronta construção. Além disso, deveria apresentar 
orçamento das obras e um plano para levantamento do c% 
pita1 necessário, assim como dar parecer sóbre a conveniên- 
cia de confiar a exploração a particulares ou deixá-la a car- 
go da Fazenda Real. 

A fim de dar execução a essas inst.ruçóes, Varnhagen e 
Martim Francisco partem de Sepetiaa, de canoa e, acom- 
panhando a costa, se dirigem a Parati, de onde, passando 
por Cunha, buscam São Paulo. Ai, a êles se reune o capi- 
táo-general Antônio José Franca e Horta, governador da 
capitania, e seguem os três para o Ipanema: 

A impressão causada a. Varnhagen pela riqueza das ja- 
zidas foi de verdadeiro assombro. Em relatório apresentado 
ao Conde de Linhares, depois de fazer a descrição do local, 
diz textualrnence que "o mineral solto superficie do morro 
é tanto e tão rico que creio só dele se poderia, por mais de 
100 anos, alimentar a maior fábrica do mundo, sem recor- 
rer a trabalho algum mineiro". 

Para a construção, formou Varnhagen o seguinte 
plano : 

Lo - Levantar, na fábrica velha, dois fornos biscainhos, 
para o fornecimento de ferro às obras da parte nova. 

20 - Montar outra usina que constaria de um ou dois 



fornos altos, refinarias e respectivos aparelhos, para o que 
concordava com os locais escolhidos pela comissão que an- 
teriormente tratou do assunto, constituida, como vimos, do 
cel. Cândido Xavier de Almeida e João Manso Pereira. 

Para mão de obra, opinou que seriam necessários 100 
escravos. As despesas, segundo o orçamento, andariam em 
32 contos de réis, e o numerário poderia ser levantado por 
meio de ações. Seria constituida uma companhia com o 
capital de 48 contos de réis, dividido em 60 ações de 
800$000 (oitocentos mil réis) cada uma. 

Entregue o plano ao Conde de Linhares em maio de 
1810, achou êle que seriam exíguos os recursos assim obti- 
dos, e entendeu elevar a 128 o número de ações, devendo 
Sua Alteza. Real subscrever uma parte delas. 

Entretanto, ficou tudo em suspenso porque, enquanto 
se estudava a organização da emprêsa, chegaram noticias 
da Pnissia de estar já contratado e em vias de partir :para 
o Bmsil um grupo de suecos especialistas em serviços de 
fundição de ferro, tal como havia pedido o Conde de Li- 
nhares. 

Ao Conde, não poderia haver nova mais auspicios:t do 
que essa. Exultante de entusiasmo, levou imediatamente 
o fato ao conhecimento do Príncipe Regente que, conipar- 
tilhando do júbilo de seu ministro, muàginou ver seu sonho 
em breve transformado em realidade. Em consequência, 
foram paralisados os entendimentos, ficando tudo parr 'L ser 
resolvido sob a orientação do diretor da colônia sueca. 

Como vimos, o Conde de Linhares havia solicitado a 
Portugal que mandasse contratar na Suécia, para as minas 
de Sorocaba, uma turma de pessoal prático em serviços de 
mirieraçáo e fundição de ferro. O pedido foi encrzminhado, 
em fins de 1809, ao ministro português em Stockolmo~, D. 
Joaquim Lobo da Silveira, posteriormente Conde de Oriola. 
Nada conhecendo do assunto, Lobo da Silveira confia CI de- 
licado encargo ao Dr. Gustavo Bayer, cônsul portugués na 
Suécia. Que faz o c6nsul? Procura Carlos Gustavo Hed- 
berg, de quem era credor de 10.000 cruzados, e propõe-lhe 
a vinda para o Brasil como chefe da colônia sueca. Estaria. 
assim garantido o reembolso do seu dinheiro. 

Ora, Hedberg tivera pequenas fundições em seu ]?ais, 
mas, incompetente e esbanjador, viu-se em breve cheio de 
dividas e em estado de absoluta insolvência. Em tão cri- 
tica. situação, a proposta de Bayer era-lhe, na verdade, um 
régio presente. 



Fechado o contrato, ficou Hedberg encarregado de tudo 
quanto dizia respeito aos seus auxiliares. A êle compete 
organizar a turma, estabelecer os salários, efetuar recebi- 
mentos e pagamentos, tendo plena liberdade para tomar 
todas as providências que julgasse necessárias. 

Começou, então, com a mais deslavada falta de escrú- 
pulos, a recrutar, como autênticos mineiros, indivíduos que 
nada sabiam a êsse respeito. Alistou o seu alfaiate Linds. 
trom, a quem devia 300 florins, com o ordenado de 320 réis 
por dia; um barbeiro, um marinheiro, dois carpinteiros, 
aprendizes de pedreiro e serralheiro, um escrivão piiblico, 
um soldado reformado e até gente sem profissão. Ao todo, 
14 pessoas. Além dêsses pseudotécnicos, incorporaram-se 
b comitiva as seguintes personagens: dois criados, o antigo 
capitão de mvios Carl Dankwardt, que tinha um irmão a 
quem Hedberg devia 4.000 florins, Carl von Printzensold, 
filho de um credor de 10.000 florins, e o Barão de Fleming, 
credor de 13.000 florins. Dankwardt veio como intérprete, 
Printzensold, como secretário, e o Barão, a passeio. Viaja- 
vam todos a custa do Tesouro Real. 

A folha de pagamento, pelos salários combinados, im- 
portava em 4$540 diários, mas Hedberg recebia do Govêrno, 
para êsse fim, a importância de 14$000; embolsava, por- 
tanto, 9$460 por dia, notando-se que isso era apenas uma 
achega., porquanto, como ordenado, percebia 1 :600$000 por 
ano. 

Desconhecidas, entretanto, no Brasil tôdas essas pa- 
tifarias, chega Hedberg ao Rio de Janeiro em princípios 
de dezembro de 1810, cercado das maiores atenções por parte 
do Govêrno e com o prestigio de autoridade inconteste em 
assuntos de mineraçgo. 

Foram logo iniciados os trabalhos. Pela carta régia de 
4-12-1810, criava D. João um estabelecimento montanistico 
para a exploração do ferro das minas de Sorocaba, sob a 
direção de Carlos Augusto Hedberg. Para a obtenção de 
fundos, seria formada uma companhia por ações, subscre- 
vendo o Govêrno 5000 do capital. Ao mesmo tempo, ins- 
tituia o Govémo, para a superintendência do estabeleci- 
mento uma junta administrativa, da qual faziam parte o 
diretor Hedberg, o inspetor das minas e matas do Brasil, 
Martim Francisco Ribeiro de Andrade, o desembargador 
Miguel Antônio de Azevedo Veiga, o procurador da Fazenda. 
cel. Jose Arouche de Toledo Rendon e, como procurador dos 



acionistas, o sargento-mor Frederico Luis Guilherme 'Var- 
nhagen. 1 

Depois de alguns dias de permanência no Rio, os suo 
ws seguem para Santos, acompanhados por Varnhagen: que 
recebeu a incumbência de guiá-los em seus primeiros :pas- 
sos. Chegam a São Paulo em princípios de janeiro de 1.811 
e dia 17 estão no Ipanema. 

A 9 de fevereiro de 1811, realiza-se a I? sessão da Jun& 
Administrativa. E j& se registra o primeiro atrito com 
Hedberg. Queria êle que a escrituração fosse feita em sueco 
e os outros membros, como era natural, não podiam oon- 
cordar com isso, como de fato não concordaram. 

Na sessão seguinte, a Junta estabeleceu o distrito mi- 
neiro, contra a opinião de Varnhagen, que propunha um 
distrito menor. 

Divergência mais séria, porém, surgiu no dia em que 
trataram da construção do açude, Hedberg, sem se iilco- 
modar com despesas, queria fazer grandes obras, ao passo 
que Vanihagen e Martim Francisco, olhando o lado econó- 
mico, optavam por projeto mais modesto. Indiferente às 
considerações de seus companheiros, o diretor põe em exe- 
cucáo o seu plano, embora mais dispendioso. 

W i s  tarde, novo incidente se manifesta. Hedberg 
opina pela construção de 4 fornilhos semelhantes aos que 
tinha na Suécia. Varnhagen se opõe. Prefere 2 fornos 
altos. E justifica seu parecer, afirmando que são mais eco- 
nómicos no consumo de combustível e dão maior produção. 
Com 2 fornos altos. poderia tirar mais de 40.000 arrobas 
de ferro por ano. Respondendo-lhe Hedberg que a mesma 
quantidade poderia obter com seu sistema, replica Varniha- 
gen, dizendo que nâo conseguiria nem 5.000 arrobas. 

Em face dessas constantes divergências, a Junta ficava 
ao lado de Varnhagen, mas Hedberg tinha por si a fórça 
da confiança que o Conde de Linhares depositava em sua 
pessoa, confiança ilimitada, alheia a toda e qualquer adver- 
tência que a Junta fizesse contra os desatinos do diretor. 
Para D. Rodrigo, a palavra de Hedberg é que valia. 

Procurando resolver a situação, o Govêrno chama Var- 
nhagen ao Rio, em agosto de 1812 e dá-lhe outro encargo, 
em Minas Gerais. A Junta, por sua vez, vendo-se desauto- 
rada com o apoio do Conde de Linhares a Hecioerg, perde 
o entusiasmo e esmorece no exercício de sua missão. Vence, 



portanto, Hedberg, que fica só, como desejava, e livre para 
atuar ao seu arbítrio. 

A 26 de janeiro de 1812, morre o ministro portugués 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Conde de Linhares, assu- 
mindo o poder o Conde de Galvêas. 

Cauteloso, não quis o novo Govérno tomar de pronto 
uma medida qualquer, pr6 ou contra o administrador do 
Ipanema. Mas vendo avolumar-se, cada vez mais, o des- 
contentamento dos acionistas, resolve mandar proceder a 
uma sindicância, da qual foi enmrregado, pela carta régia 
de 5 de setembro de 1812, o tenente-general Carlos Antonio 
Napion. E Varnhagen, j& então promovido a major, foi 
chamado para acompanhar o tenentegeneral. 

Realizada a inspeção, nenhum proveito dela resultou, 
porquanto, tendo sido Napion amigo intimo do Conde de 
Linhares. não quis afastar-se da orientação seeuida nelo an- 
ti50 ministro e limitou-se a lavrar um parecer dúbio em 
que dava algumas instruções a Hedberg e aconselhava 
aguardar-se a execução do plano sueco. 

Ora, o plano sueco estava em andamento. Tanto as- 
sim, aue os fornilhos foram concluidos em 1813 e já no ano 
se~uinte entraram em atividade. Passados aleuns dias, 
porem, do início dos trabalhos, os suecos, instieados por 
Hedberg, abandonam os serviços, ale~ando que havia ter- 
minado o prazo do contrato. Intervém o govêrno de São 
Paulo. e o contrato é prorrogado por 6 meses, sob novas 
condifles, naturalmente mais onerosas para o Tesouro. 

Mas os acionistas não estavam satisfeitos e formularam 
novas reclamações ao Govérno, contra a administração de 
Hedkrg. Foi então convocada uma conferência, da qual 
faziam parte notáveis estadistas, para dar parecer sôbre os 
trabalhos realizados no Ipanema. 

Napion achava-se gravemente enfênno. Apesar disso, 
vai a comissão à sua procura para pedir-lhe esclareci- 
mentos. E o tenente-general resolve expor, enfim, a ver- 
dade, manifestando a sua desagradhvel impressão sBbre o 
que vim e sugerindo a conveniência de entregar a Varnha- 
gen a dieçáo dos trabalhos. 

Nesse comenos, informado do que se passava a seu res- 
peito, Hedberg vai ao Rio de Janeiro. Deseja mostrar as 
dificuldades wni que lutou e solicitar o pagamento da im- 
porthncia de 8 :644$805, correspondente a diversas despesas 
por êle efetuadas. Sendelhe exigido, nessa ocasião, qW 



apresentasse por escrito o seu plano para o desenvolvimelnto 
da indústria, respondeu que "não podia declarar-se, porque 
os membros da conferência não eram entendedores da r n a  
téria". i 

Diante dessa afronta, a conferência resolve dispensii-10 
de seu cargo, e dispensado foi peh carta régia de 27 de s+ 
tembro de 1814. Todavia, foram pagas as contas que arire- 
sentou e o que e mais de admirar, obteve uma pensão vita 
licia de 6003000. 

Indiscutivelmente, constituiu esse gesto um requinte 
de generosidade, pela qual acerbas censuras foram feitas 
ao Govêrno. Mas é preciso reconhecer que, apesar de seus 
desmandos, de suas desonestidades e de sua impericia, foi 
Hedberg o fundador da fábrica do Ipanema. E ao seu ativo 
devemos levar as seguintes realizações enumeradas plelo 
côneco Luís Castanho de Almeida, sob o pseudônimo de 
Aluisio de Almeida, em artigo publicado no "Estado de S. 
Paulo" de 28 de abril do corrente ano de 1949. Lutando 
com inúmeras dificuldades, Hedberg fêz a famosa serra, que 
deixou nome na zona, ensinou o pessoal a fazer carvão à 
moda sueca, levantou o açude, construiu casas, montou 4 
fornos biscainhos, malhos e refinos e, embora por alto pre- 
ço, conseguiu, enfim, o almejado ferro. 

Com a retirada de Hedberq, assume o govérno do esta- 
belecimento, em mráter interino, o almoxarife Antônio >:a- 
vier Ferreira, aue se mantém no cargo até 21 de fevereko 
de 1815, quando toma. posse o novo diretor, sargento-mor 
Frederico Luis Guilherme Varnhagen. 

Chegara, pois, a Varnhagen a oportunidade propicia de 
pôr em execução o seu projeto de construir altos fornos, ccin- 
forme prouusera a Hedberg, quando êste iniciava a sua ad- 
ministração, em 181 1. 

Enquanto cuidava, porém, dos trabalhos preparatórios, 
continuaram funcionando os fornos suecos, sob a direçho 
de Hullgren, carpinteiro remanescente da colônia sueca. 
Mas o produto obtido em de má qualidade e o pessoal, relu- 
tando contra as ordens de Varnhagen, procurava sesiir 
ainda as antigas instruções de Hedberg. Varnhagen moiii- 
fica, então, os fomos, dá novas regras de trabalho à turnia 
e, mourejando como verdadeiro operário, ao lado dos orie- 
rários, obt&m, por fim, excelente ferro. 

A construcáo dos altos fornos foi comecada em 21 de 
outubro de 1815, mas só ficou terminada dois anos depoiis, 
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isto é, em outubro de 1817. Durante ésse tempo, não falta- 
ram más línguas a vociferar contra os serviços. 

Enquanto as obras secavam Vamhagen vai a côrte para 
beijar a mão de D. João VI  e, ao mesmo tempo, assistir as 
festas da chegada dA princesa Leopoldina, que vinha ca- 
sar-se com D. Pedro. 

De grande proveito lhe foi essa viagem, porquanto, en- 
corajado com as palavras de reconhecimento e louvor que 
lhe dirigiu o rei, ganha novo alento, e volta ao Ipanema 
disposto como nunca a enfrentar os obstáculos que, dia a 
dia, surgiam: falta de tkcnicos, escassez de mão de obra, 
má vontade, intrigas, etc. 

A.guardavn-se nesse tempo a vinda de uma leva de ope- 
rários esaecializados que o Govêrno havia solicitado fôssem 
engaiados na Alemanha. Como demorassem, Vamhagen 
resolveu tentar uma experiência, mesmo sem êles. E a l? 
de novembro de 1818, Dia de Todos os Santos, escorria de 
um dos altos fornos, um jorro luminoso de ferro líquido. 
Era um espetáculo inédito no Brasil. Comovido, Vamhagen 
sentiu duas lágrimas brotarem-lhe nos olhos e deu ordem 
aos empregados oue fôssem todos à capela,.a fim de ren- 
derem graças a Deus. 

Como recompensa, foi promovido ao posto de tenente- 
coronel e condecorado com R comenda de Cristo. 

As despesas de construção da parte nova e reforma da 
velha ficaram em 26:160S166. E quanto a exploração, no 
periodo compreendido entre 1814 e 1818, a receita importou 
em 20:708S000 e a despesa em 32:532$000. Houve um de- 
licit, portanto, de 11:824$000. Convém notar, porém, que 
êsses dados se referem ùnicamente a produção dos fornos 
suecos, pois como vimos, só em novembro de 1818 é que c o  
meçou a funcionar um. dos altos fomos. 

Criada nesse tempo a paróquia de S. João do Ipanema. 
para a quai foi nomeado o padre Gaspar Antonio mlhei-  
ros, Varnhagen se opõe a essa criação, alegando que ali só 
deviam residir os empregados do estabelecimento e que Estes 
já tinham a sua capelania. Intransigente no seu ponto-de- 
vista, dificulta de todo o modo a entrada de novos mora- 
dores. Proíbe-lhes o corte de madeiras para construça0, a 
derrubada de matas para lenha ou lavoura e todo e qual- 
quer gênero de neg6cio. 

Nessa emergência, náo tinhwn os habitantes outra me- 
dida a tomar senão escolher novo local pam se estabelece- 
rem. A maior parte dirigiu-se para a povoaçb de Taiuhu, 
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cuja capela foi elevada, em 1818, a categoria de partjquia, 
sob o padroado de S. Joáo do Benfica. 

Invadindo terras alheias, aí se foram acomodaniio os 
sertanejos. Mas não tardou que alguns dêles tivessem a 
idéia de mudar a povoação. E, a uma légua de distãiicia 
do Benfica, levantaram outra capela, "coberta de folhas de 
indaiá", no dizer do Dr. Laurindo Dias Minhoto. Foi ésse 
o núcleo de que se originou a atual cidade de Tatui, c;ija 
fundação é comemorada a 11 de agosto porque foi a 11 de 
agosto de 1826 que a Câmara de Itapetininga féz n mediçio 
e demarcação de seus terrenos. 

Outros retirantes encaminharam-se para o bairro de 
Campo Largo, onde foi criada, em 1826, a freguesia de Nossa 
Senhora das Dores, que veio a constituir o município de 
Campo Lar50 de Sorocaba, atualmente denominado Ara- 
çoiaba da Serra. 

Com R. saída dos moradores do Ipanema, houve f a lh  
de gente no distrito da fábrica. Os gêneros subiram de pre- 
ço e o carvão escasseou. Durante algum tempo, Va:rnha- 
gen ficou só com escravos na oficina e apesar disso. escre- 
veu ele, os trabalhos "iam tão bem que todos se admiravani''. 

Em setembro de 1820, chegaram finalmente os artífices 
alemães há tanto tempo esperados. É de pasmar que, tendo 
Varnhagen feito o pedido dêsses operários logo no :inicio 
de sua gestáo, só 5 anos deoois. em maio de 1820, é que D. 
.Joaquim Lobo da Silveira, Conde de Oriola, tenha assi.nado 
os contratosem Berlim. Por isso, comentou o diretor: "Há 
tres anos veria esta noticia com muito agrado, porém agora, 
me vejo quase indiferente". 

Pretendendo deixar a fábrica, em razão de intrigas e 
ódios motivados pela retidão de sua conduta, Varnhagen 
solicita a S. M. uma licença para ir' à Europa, alegando o 
desejo de visitar o pai e um irmão e, ao mesmo tempo, en- 
caminhar os filhos no estudo. O requerimento foi indefe- 
rido. Mas éle está doente, atacado de nefrite. Renova o 
pedido, mas ainda nada consegue. Finalmente, ressentido 
com o zovèrno provisório de São Paulo, de que faziam parte 
Joáo Crarlos Augusto Oeynhausen, José Bonifácio e Martim 
Francisco, deixa a direção do estabelecimento e logo a se- 
guir pede sua demissão, a 30 de junho de 1821. 

Foi exonerado em setembro, sob a exigência de iepre- 
sentar inventário geral e prestação de contas. O balanço 
acusou um crédito de 14.000 cruzados de fornecimentcis ao 



Govêrno e um estoque de 60.000 cruzados em artigos diver- 
sos e artefatos de ferro. 

É de justiça ressaltar, neste ponto, que foi Varnhagen 
um dos mais proficuo diretores do Ipanema, não só pela 
sua competência, como pelos princípios de moral que im- 
primiu 5i. administração. 

Saindo Varnhagen. ficou a usina sob a guarda do alm* 
xarife até que fosse nomeado o novo administrador tenente 
Rufino José Felizardo e Costa. 

Auxiliado pelos fundidores alemães que, no contrário 
dos suecos, eram técnicos de verdade, continuou o novo di- 
retor, durante algum tempo, a obter excelentes produtbs. 
Mas logo começou a decadência, e o tenente Rufino resolve 
afastar-se, pedindo uma licença em 6 de junho de 1824. 

Ocupa outra vez a direção o antigo almoxarife Antônio 
Xavier Ferreira que, apesar de o fazer em caráter interino, 
permanece no pôsto pelo espaço de 10 anos, isto é, de 1824 
a 1834. Não passando. porem, de simples burocrata, n e  
nhuma iniciativa. toma a favor da propriedade, que ficou, 
por assim dizer, largada e, conseqüentemente, a danificar-se. 

Para reorganizá-la, foi nomeado, em 1834, o coronel Joáo 
Florêncio Perêa que, sendo leigo no assunto, teve como a s  
sessor o major João Bloem. 

Curta foi a administração do cel. Perêa, pois tendo sido 
infeliz numa fundição, da qual resultou ficar o maquinário 
quase de todo inutilizado, exonerou-se a 8 de janeiro de 
1835. Sua gestão. portanto, não chegou a um ano. 

Para substitui-lo, foi nomeado, dois dias depois, o seu 
próprio auxiliar, o major Joáo Bloem. E sob a nova &re- 
ção, que se caracterizou por intensa atividade, o Ipanema 
ressurgiu, voltando seus artefatos a aparecer nas casas de 
comércio de Sorocaba e São Paulo. 

Mas não havia pessoal competente para o serviço e o 
maquinário se achava lastimavelmente estragado. Bloem 
parte, então, para Alemanha, em agosto de 1837, com o fim 
de contratar nova turma de artífices e adquirir náo só m&- 
quinas novas, mas peças para consêrto das antigas. 

Dumnte sua ausência, ficou em seu lugar o major 
Francisco Antonio de Oliveira que, embora ocupando o car- 
go por pouco tempo, extremamente zeloso mostrou-se no 
cumprimento de suas obrigações. 

Procurando inteirar-se do que havia de moderno em si- 
derurgia, Bloem visita na Europa cêrca de 60 estabeleci- 



mentos dessa especialidade, colhendo assim vasta soma de 
conhecimentos que lhe seriam do mais alto valor no desem- 
penho de seu cargo. 

Como primeiro resultado de sua missão, já em dezeiilbro 
do ano seguinte chegaram a Santos 277 pessoas, das (luais 
56 foram para o Ipanemn, 88 para as obras da estrada de 
São Paulo a Santos e 74 para a lavoura e outros misteres; 
as 59 restantes eram mulheres e filhos. 

Enquanto Bloem viajava, a situação política miudou 
completamente. Feijó, em cuja atuação como regente êle 
depositava as maiores esperanças, havia renunciado. Os 
conservadores é que se achavam no poder e a pasta da Co- 
roa havia sido confiada a José Clemente Pereira. 

Finda sua missão na Europa, Bloem regressa em d e  
zembro de 1838. Aqui chegando, dirige-se imediatament;e ao 
ministro a fim de prestar-lhe cont,as. Mas dura desilusão 
lhe estava. reservada. Vendo nêle um partidário de F'eijó, 
o ministro se desinteressa de sua exposição, alegando que 
não tinha tempo. 

Era de desalentar tamanha desconsideração. Mas 
Bloem não se abate. Volta ao Ipanema e inicia a reniode- 
lação com o auxilio dos técnicos recém-chegados. 

Escasseiam-lhe, porém, os recursos, sofre a má vontade 
yovernamental e ainda tem que arcar com dificuldades 
oriundas do operariado alemão, que não se conforma com os 
ordenados, foge e se embriaga promovendo desordens. 

Triunfando, todavia, contra todos êsses obstáculos, o 
operoso major conclui a reforma e .póe a fabrica a tra- 
balhar. 

Em 1841, ocupava o brigadeiro Rafael Tobins de Aguiar 
a presidéncia de São Paulo, quando Bloem o convida para 
as festas a se realizarem dia 23 de julho, em comemor:tção 
do primeiro aniversário da maioridade de D. Pedro 11. De- 
via inaugurar-se nessa ocasião o Pórtico da Maioridade, que 
outra coisa não era senão o portão, visível a quem passa 
pela Estrada de Ferro Sorocabana, nas proximidades da es- 
tação de George Oetterei e que dava entrada para os terr* 
nos da fábrica. 

Como não se efetuou a anunciada visita, o pórtico só 
foi inaugurado em 1846, quando por êle passou o jovem im- 
perador D. Pedro 11, a caminho do Ipanema. 

Ao deflagrar, em maio de 1842, a Revolução Liberal de 
Sorocaba, em que marcante papel tiveram as forças de Ta- 



tui, sob o comando do capitão Xavier, Bloem forma ao dado 
dos rebeldes, que eram chefiados pelo brigadeiro Tobias. E 
por isso é preso e destituido do cargo. 

Logo depois, a 30 de agósto, era nomeado diretor inte- 
rino o capitão Antônio Ribeiro de Escobar e a 2 de no- 
vembro, o diretor efetivo tenente-coronel Antônio Manuel 
de Melo 

Três anos estêve na administração o tenente-coronel 
Me10 que, apesar de esforçado, não póde impedir a deca- 
dência, que caminhava a passos largos. 

Os 20 anos que vão de 1845 a 1865 foram, não só de 
completa esterilidade, mas de franco declinio. Cinco di re  
t0res efetivos se contam nesse período. 

O l? foi o Barão de Itapicurú-Mirim, nomeado a 12 de 
âbril de 1845 e logo no mês seguinte substituido pelo major 
Jacinto Vieira do Couto Soares, vice-diretor, que assumiu o 
exercício em caráter interino, a 13 de maio do mesmo ano. 
Foi durante o seu mandato que se realizou, em 1846, a visita 
de n. Pedro, conforme já expusemos. O major Soares, por 
sua vez, foi substituido pelo vice-diretor tenente João Pedro 
de Lima e Fonseca Gutierrez, nomeado a 23 de março de 
1847. 

O 20 diretor foi o major Dr. Joaquim José de Oliveira 
que, nomeado a 19 de agósto de 1847, deixou o cargo a 6 
de maio de 1848, sendo substituido, em caráter interino, 
pelo tenente Gutierrez. 

O 30 foi o general Ricardo José Gomes Jardim que, no- 
meado a 2 de junho de 1848, obteve logo em seguida uma 
licença e foi substituido, a partir de 30 de abril de 1849, pelo 
tenente Gutierrez. 

O 40 foi o major Francisco Antônio Raposo, nomeado a 
19 de novembro de 1849. Retirando-se para a côrte foi 
substituido pelo tenente Gutierrez. 

Em 50 lugar, foi nomeado, em setembro de 1860, o te- 
nente Francisco Antônio Dias. 

Todavia, como se evidenciasse cada. vez mais, por êsse 
tempo, a derrocada, resolveu o Govêrno fechar a fábrica do 
Ipanema, e montar outra em Mato-Grosso, para onde seriam 
levados os maquinismos. A idéia era totalmente imprati- 
cável pela impossibilidade do transporte: distância enorme 
e caminhos péssimos. Consequência : despendeu-se inutil- 
mente grande soma de dinheiro e ficaram, por fim, as má- 
quinas e os materiais jogados pela estrada. 



Nada tendo que fazer na fábrica, então desmantelada, 
o tenente Francisco Antônio Dias a i  fica durante 5 anos, 
fortnando invernzdas e mantendo uma turma de ociosos. 

Sobrevindo em 1865 a guerra do Paraguai, foi aban- 
donado o plano da mudançn, não só por tornar-se imposisivel 
a navegação fluvial, como pela necessidade que havia de 
pôr o maquinário a funcionar, com toda a urgência, a fim 
de produzir material bélico. 

Dessa.missão foi encrirreqado o canitão de en~enheiros 
Dr. Joaquim de Sousa Mursa, nomeado para o cargo de 
diretor a 6 de setembro de 1865. Pondo mãos a obra com 
esforço e tenacidade, consegue recompor o estabelecimento, 
aue se a-hsva em minas, fazendo-o atingir notável estado de 
prosperidade. 

Como pormenor interessante e que bem mostra o presti- 
pio de Que aassou a gozar a fábrica nessa ocasião, basta no- 
tar aue, realizando-se a 10 de julho de IR75 n inauguração da 
Estradu de Ferro Sorocabana, a primeira locomotiva rece- 
beu o nome de Ipanema. 

Com a chegada dn estrada de ferro a Sorocaba, crescem 
as esperanças no futuro da usina, pela facilidade de trans- 
porte com que os seus produtos iriam contar daí em diante. 
Um ano depois. melhora aincn mais a situação, pois a 31 
de julho de 1876, chega a estrada ao Ipanema. Logc~ em 
seguida, liga-se a estação às oficinas, em linha auxilia,r de 
1 km. E mais tarde, eram as jazidas do alto do morro, a 4 
kms. de distância, postas em comunicaçáo ferroviária com 
os fornos, à beira. da. reprêsa. 

Com êsses melhoramentos, aumentou em grande escala 
a produção, pela rapidez com que se começou a fazer o 
transporte do minério, que antes era efetuado morosamlente, 
cm lonibo de burro. Assim, o ferro, que só corria de 9 em 
2 dias, principiou a correr, desde então, de 8 em 8 horas. 

Advogando. Dor essa época. o orolon~amento da Estreda 
de Ferro Sorocabana até a cidade de Tietê, e procur:%ndo 
demonstrar as vantagens que adviriam da execução desse 
projeto. não só em favor da emprêsa, mas de toda esta zona 
do sul do Estado, assim se expressava o engenheiro J. Ew- 
bank da Câmara, em seu opúsculo - "Caminhos de :ferro 
de 6% Paulo e a Fábrica do Ipanema em Agosto de 1E175": 
"Já dissemos que a fábrica de luanema deve suorir os arse- 
nais do Rio de Janeiro, e principalmente o interior da p m  
vincia de São Paulo." 



"Ao desenvolvimento dessa indústria metaiífem pren- 
de-se, porém, a facilidade de comunicação com o interior e 
municípios circunvizinhos." 

"E assim como Sorocaba representa atualmente o gran- 
de entreposto dos importantes municípios de Porto Feliz, 
Jaú, Lençois, Botucatu e Tatui, a fábricn de ferro do Ipa- 
nema será o grande centro produtor do material e maqui- 
nismos necessários ao desenvolvimento das indústrias algo- 
doeira, sacarina e cafeeira." 

"A via-férrea Sorocabana não satisfaz cabalmente aos 
interêsses de uma zona extensa e produtiva, nem alcançara 
vantagem e importância real, enquanto não servir diret* 
mente à cidade de Tietê, que dista 67 kms. de Sorocaba." 

"Esse caminho de ferro percorre 129 kms. de São Paulo 
a Ipanema por terreno, pode-se dizer, relativamente esteril, 
sujeito à influência perniciosa da geada e raramente reves 
tido de vegetaçio abundante." 

"Nesse percurso, a pobreza das terras é muito sensivel e 
observa-se já na nudez do solo, como no raquitismo das 
uraucarias e dos ficus esparsos a esmo e em grandes dis- 
tsncias." 

"Entretanto, a poucos quilômetros do Ipanema, flo- 
resce o rico município de Tatui, centro algodoeiro mais im- 
portante de tôda a província de São Paulo." 

"E, 105 kms. além, a serra de Botucatu revela, no. pos- 
sança da vegetação, na espantosa fertilidade das terras e 
na produção do café, outra zona só comparável aos esplen- 
dores naturais do Mogi-Guassú e do Rio Pardo." 

"Além do algodão, açúcar e excelente café da serra de 
Botucatú, o carvão de pedra de Tatuí (cujas minas haviam 
sido recentemente descobertas, explica o autor noutro pon- 
to) contribuirá para a importância futura do caminho de 
ferro de Sorocaba." 

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

"Do prolongamento do caminho de ferro de Sorocabs 
depende o melhor futuro da fábrica do Ipanema." 

Insistindo sôiire êsse ponto e mostrando a riqueza, não 
sO pela grande quantidade do minério, esparso na super- 
fície do terreno, como pela existência do grés refratário, 
areia para fundição, combustível, calcário e fôrça natural. 
diz logo adiante o referido engenheiro: "Com tais elementos 



e com vigoroso auxílio do govêrno imperial, será possível dar 
à fábrica a importância que lhe compete. Com os exíg:uos 
recursos de que dispõe a. atual direção desse estabelecimento 
metalúrgico, é materialmente impossível obter resultados 
satisfatórios." 

Apesar, porém, da falta de meios, com as benfeitorias 
realizaóas após a chegada da estrada de ferro ao Ipanema, 
a fábrica produziu, em 11 meses, 710 toneladas de ferro guza 
e cêrca. de 140 em obms de ferro fundido. Em sua maior 
parte, a produção era consumida pelo Arsenal de Guerra 
do Rio de Janeiro e pelas estradas de ferro, entre as qiiais, 
s de D. Pedro 11, no Rio, a de Baturité, no Ceará, a de Porto 
Alegre a Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. 

Mas que é que se fazia no Ipanema? Faziam-se moen- 
das para'cana, serras, moinhos, despolpadores de café, ven- 
tiladores, eixos e rodas para vagões, ferramentas para la- 
voura, pregos, muniç0es de guerra, castiçais, bustos, baixos 
relêvos e peças avulsas encomendadas pelos fregueses. 
Assim, há uma. grande obra ali executada, que quase taodos 
nós tivemos ocasião de conhecer. É o antigo gradil do 
Jardim da Luz em São Paulo, com seus grandiosos portóes. 
Importou em quase 22 contos de réis, ou 22.000 cruzeiros 
em nossa moeda atual, o que era quantia avultadissima na, 
quele tempo, tanto assim que foi difícil conseguir o recebi- 
mento da conta. Só depois de longa espera e muito em- 
penho é que o Govêrno pagou. 

Um dos primeiros trabalhos do Dr. Mursa, ao assumir 
a direção, foi construir nova oficina, por achar insuficiente 
a antiga. E nesse labor levou alguns anos. Concluido o 
prédio, que tinha 60 meti-os de comprimento, 43 de largura 
e 12 de altura, e instalado aí um alto forno, efetuou-,se a 

* inauguração no dia 7 de agosto de 1886, por ocasião da 
quarta e última visita $e D. Pedro. 

As oficinas do Ipanema, sob a administração do Dr. 
Mursa, tomaram-se uma espécie de escola profissional, pelo 
tirocínio que ali fizeram diversos moços que entraram c:omo 
aprendizes e saíram como oficiais. Entre êles, podemos ci- 
tar o sr. João Conrado Engeberg, que residiu em Campinas 
e foi autor de um aperfeiçoamento privilegiado para má- 
quina ile beneficiar café; o sr. José Sommerhauzer, mestre 
d a  oficina mecânica da Fábrica Santa Cruz, em Tatuí:, du- 
rante mais de 30 anos, e dois outros que nesta cidade se 
estabeleceram como ferreiros: O sr. Daniel Nieble, avõ ma- 



terno de nossos companheiros Atilio Grazzia e Alberto dos 
Santos. e o Sr. Benedito Grazzia, pai do Atilio. 

Em 1889, proclamada a República, Sousa Muras faz par- 
te juntamente com Prudente de Morais e Rano;el Pestana, 
do triunvirato que se constituiu para o govêmo de São 
Paulo. Mas sendo Prudente de Morais aclamado governa- 
dor, volta Sousa Mursa. para o Ipanema. 

Aí continua até 8 de novembro de 1890, quando deixa 
o cargo para ocupar uma cadeira no Congresso Constituinte 
da República. 

Exerceu, portanto, a administraçgo durante o espaço 
de 25 anos, e é preciso que se diga, exerceu-a com grande 
competência e a máxima dedicação. 

Com a saída de Sousa Mursa, apagam-se os fomos e 
cessa toda a atividade fabril. Assume o comando, para efeito 
de conservação, o almomrife Martim Francisco da Graça 
Martins, que aí permanece até seu falecimento em 1907. 

Subindo o marechal Hermes da Fonseca 9, presidência 
da República, em 1910, novo zelador foi nomeado. Recaiu 
a escolha no Dr. Elias Marcondes Homem de Melo, antigo 
condiscípulo do marechal na Escola Militar. Mas a fina- 
lidade era já outra. Não se falava em produzir ferro. O 
Dr. Homem de Melo tinha apenas o, incumbência de refor- 
mar as casas para servir de quartéis ao exército. 

A vista das instalações, porém, sentiu-se empolgado pelo 
desejo de restaurálas e p6-las outra vez a funcionar. 

Tendo noticia de que ainda vivia o preto Júlio Cesar 
Tietê, que fora mestre das oficinas, manda chama-lo, e com 
êle combina retomar o serviço. Preparado o carvão, 
acendem-se os fornos, movimentam-se os vagonetes, e o 
maquinário todo, após um sono de 20 anos, é despertado 
numa esperançosa ressurreição. 

Para a corrida inaugural, são convidados o general Dan- 
tas Barreto, ministro da Guerra, e o general Abreu, Coman- 
dante da 2? Região Militar. 

É na presença dessas duas altas patentes do exército 
c de toda a sua comitiva que se inicia a, prova. E para 
júbilo de todos, assinala-se o mais satisfatório êxito: O me- 
tal corre candente, provocando entusibticas expansóes de 
a~lausos. Q Dr. Homem de Me10 é calorosamente felici- 
tido. 

Acabadas as festas porém, séria crise se revela. Julio 
Cesar Tieté, cuja colaboração fora o fator preponderante 



para o resultado obtido, deixa o serviço, profundamente 
ressentido pelo esquecimento em que havia ficado durante 
as festividades. Não fora apresentado aos generais e ne- 
nhuma referência se fizera ao seu nome. Por isso, inúteis 
foram as explicações e as instâncias para o demover de seu 
propósito. 

O Dr. Homem de Melo fica só, mas não desanima. Ten- 
tando prosseguir em seu projeto de restauração, pede tiicni- 
cos ao Governo. E o parecer desses técnicos foi o tiro de 
misericórdia no secular estabelecimento. 

Concluiram êles pela rejeição total do projeto, por não 
apresentar o Ipanema as necessirias condições para sua 
exploração industrial como instituição sidenir~ica. 

A propósito, diz o Dr. Pandiá Calógeras que o Ipanema 
é um "mostrengo técnico, mal situado, sem força motora, 
sem matas, sem minério abundante e puro." 

"Esse estabelecimento, continua o Dr. Calógeras, vive 
de uma lenda. Foi estudado por metalurgistas sérios, em- 
penhados em aproveitá-lo." 

Resume-lhes o parecer a frase definitiva de Ferdin.and 
Gautier: "Ipanema tlit ü'une 2égende et n'est suscepi!ible 
d'ailcua développement sérieux." 

"Não vem a pêlo justificar o asserto, que tem sua fun- 
damentaçáo em longa série de estudos feitos por técnicos 
de verdade, e não por jornalistas ou tenentinhos metidos a 
literatos. O marechal Faria foi avisado por mim, pessoal- 
mente, do êrro que ia cometer. Outros profissionais, len- 
tes de metalurgia em escolas oficiais, publicaram aviso:; do 
mesmo teor. Nada valeu e a nenhuma ponderação iquis 
atender o Ministro. Já se gastaram 600 contos em pura 
perda, tentando galvanizar um morto. Tal despesa pode 
e deve ser elúninah. O Ipanema terá grande utilidade, de 
outro gênero, para estabelecimento militar de remonta, para 
campo de exercicios, vara quartel de unidades do exército. 
Para fabrico de gusa e de artefatos bélicos é que está ciefi- 
nitivamente o competentemente condenado, no estado a'tual 
de nossos conhecimentos." (Dr. Pandiá Calógeras - Biasi- 
liana, 5! série, vol. 24, pag. 97 e 98). 

A despeito de laudo tão arrasador, é inegável, todavia, o 
papel preponderante que tiveram as instalações do Ipanema 
no desenvolvimento de São Paulo e de outros estados. :Dis- 
correndo sóbre êsse ponto, assim se exprime o eminente en- 
genheiro Dr. Gonzaga de Campos, em seu livro "Informa- 



ções Sôbre a Indústria Siderúrgica": "Todo mundo fala 
hoje do progresso de São Paulo. Pois bem, pnra êle con- 
tribuiu muito a fábrica do Ipanema. O material para a 
lavoura, as moendas, as máquinas para olarias, serrarias, 
engenhos de arroz e de algodão, tudo ali se fabricava e per- 
mitia a produção que foi enriquecendo São Paulo." 

"Mãis ainda, a gusa ia para a Capital e alimentava a 
vida das pequenas furidições; vinha para as oficinas de 
Pedro I1 e servia à fundição de excelentes rodas temperadas 
para ulngons. E ainda no tempo da revolta forneceu m a  
teria1 bélico." 

Chegando a êste ponto seja-me permitido fazer uma o b  
sewação sobre o que acaba de ser exposto. Embora o meu 
trabalho tenha-se limitado ao estudo histórico do assunto, 
sem entrar em pormenores de outra natureza, não me p* 
rece fora de propósito notar que, entre outras, duas fortes 
razóec concorreram para o mau êxitoda usina: l? - falta 
áe capital pois todos os administradores lutaram com insu- 
ficiência de recursos. 20 - falta de técnicos. Tratava-se 
de uma indústria nova não só pnra nós, como para o mundo 
todo. "Quando se ergueram os primeiros fornos do Ipat 
nema, diz o Dr. Gonzaga de Campos, ainda ensaiava os pri- 
meiros passos a siderurgia." E depois, durante o correr dos 
anos, foi sempre um dos maiores embaraços a deficiência 
de pessoal competente. A falta de capital e a falta de técni- 
cos foram duas forças negativas demais pederosas p u a ,  
contra elas, conseguir a fábrica triunfar. 

Encerrara-se, pois, para o Ipanema, o cicIo do ferro. 
Segundo os entendidos, outro devia ser o seu destino. Co- 
meça, então, o período militar. O velho estabelecimento se 
transforma em caserma. O maquinário principia a enfer- 
rujar, suas peças vão pouco a pouco desaparecendo, e já 
ninguém pensa na primitiva finalidade. 

Assumindo o Dr. Júlio Prestes a presidéncia do Estado 
em 1927, novos rumos se abrem para o Ipanema, porém, já 
não se tratava da magnetite, de cuja fusão se obtinha o 
ferro, e sim da apatite, minério composto de fósforo e cálcio 
e por isso indicado como adubo, para revigoramento de ter- 
ras cansadas. 

Iniciam-se os trabalhos sob as ordens do Dr. Fernando 
Costa, Secretário da Agricultura de são- Paulo, e a orien- 
taç5o técnica do Dr. Guilherme Florence, engenheiro-chefe 
da Seção de Geologia da Comissão Geografica e Geológica 
do Estado. 



Abertas 9 galerias, a primeira se tornou conhecida pela 
denominação de - a Antiga; a 20 recebeu o nome de Jilio 
Prestes; a 3? O de Cabreúva, mudado depois para o de Fer- 
nando Costa; a 44 chamou-se Varnhagen; a 58 Gonza.ga de 
Campos; a 6a Orville Derby; a 7r Coatiára; a 80 Cascavel e 
a % Urutú. 

São simples 's operações por que passa o minérici para 
transformar-se em adubo. Em primeiro lugar, expele-se-lhe 
a umidade; depois, vai para um britador, onde se faz em 
fragmentos de 3 a 5 cms. de diâmetro, os quais, logo a s e  
guir, se tornam ainda menores, em segunda moagem; so- 
bem, então, êsses fragmentos por um elevador de minecas, 
e tombam num depósito, onde o ferro é atraído por um s e  
parador magnético, e o remanescente entra num triturador, 
onde se reduz a pó. É êsse pó que, tratado por ácido sul- 
fiirico, vem a constituir o adubo. 

Iam animados os trabalhos, quando estala a revolução 
de 1930. E tudo paralisou desde esse momento. 

Só mais tarde, quando o Dr. Fernando Costa foi para 
o Ministério da Agricultura, é que o Ipanema voltou à ati- 
vidade. Os terrenos foram divididos em dms partes : uma, 
reservada a exploração industrial da apatite, o que fo:i con- 
fiado a uma firma particular, e outra, destinada a unm es-. 
tação experimental de cultura de trigo. 

E a Real Fabrica de Ferro de S. João do Ipanema, por 
que tanto se empenhnra D. João VI, relegada ao abandono, 
perdido o prest.igio de primeiro estabelecimento sideriirgico 
do Brasil, passou a ser apenas um marco histórico a de$ 
pertar a atenção de um ou outro estudioso, quando n5.o um 
simples ponto de passeios e piqueniques.. . 



HOLANDESES, ESPANHÓIS E PORTUGUÊSES 
NAS AMÉRICAS 

Portugal é um fenômeno que se explica, mas nunca se 
chega a entender completamente. Êsse pequeno povo da 
extremidade ocidental da Europa, cuja origem se perde na 
remota heroicidade das tribos lusas que enfrentaram, por 
longos anos, vitoriosamente, as legiões de Roma - dominou 
o seu tabu geográfico, conquistando o mar, levando a terras 
bárbaras, a nações civilizadas, mas desconhecidas, a sua 
presença com as caravelas, a espada e a cruz, simbolos de 
ciência, de heroismo, de fé e de gênio. 

O portugués varejou o globo terráqueo, traçou nos ma- 
pas esteiras luminosas que, até hoje, confundem e assom- 
bram. Mudou a face do Universo com as suas rotas ma- 
rítimas. Da náutica féz uma ciência familiar. Em terra 
enfrentava, galhardamente, os adversários, indiferente ao 
número ou a fama. 

E foi assim que o portugués veio dar ao Brasil de 1503, 
que èle já conhecia desde meados do século XV. Mas, 
atrás dos portuguèses, vieram os espanhóis de Cortez e de 
Pizarro e foram dar ao México e ao Peru e, mais tarde, com 
a sua gula comercial, os holandeses da Companhia das In- 
dias Ocidentais lançaram-se a conquista da Bahia e de Per- 
nambuco do século XVII. 

Muitos criticos e historiadores, alguns brasileiros, ao 
estudarem a ação desenvolvida na América Meridional por 
Portugal, pela Holaridn e pela Espanha, encontraram mo- 
tivos para afirmar que os espanhóis e os holandeses foram 
superiores aos portugueses, no brilho que imprimiram a co- 
lonização, principalmente nos seus aspectos soci~ulturais.  . 
Há, no entanto, nessas afirmações um desconhecimento pro- 
fundo do realismo da atividade portuguésa, das circunstân- 



cias históricas que a rodearam e das conseqüências resu1t:an- 
tes da ação desses três povos na América Meridional. 

Analisemos o fenômeno colonizador do holandês. 
Laboram todos os que se dedicam a exaltar a obra de 

Nassau no Brasil, ou, melhor. a civilização holandesa en- 
saiada no norte do Pais, no século XVII, num grave èrrc~ de 
interpretação politico-social e de perspectiva histórica. E 
vejamos porquê. 

O português veio ao Brasil levado pela força centrifuga 
da sua formacão histririca e pelo desenvolvimento progres- 
sivo do ciclo científico das navegações e descobrimentos, com 
a colaboração subjetiva de uma ânsia incoercivel de eX- 
pandir a Fé e o Imp6rio. Os homens que tripulavam as 
naus e caravelas portuguêsas, amorenados pelas longas ca- 
minhadas através do Mar Tenebroso, cujas lendas e segre- 
dos venceram, não eram, como os holandeses, simples rner- 
cadores e comerciantes -- eram sábios navegantes, forja.dos 
nas tradições náuticas de Sagres, marinheiros desejosos: de 
aventuras e de glórias, soldados de um rei cristão, missio- 
nários de uma Fé, representantes de uma cultura que 'ten- 
tava romper o casulo da Europa Medieval. Forcejavam por 
levar até aos confins do mundo a Cruz de Cristo e o pendão 
uas Quinas, por alargar o próprio âmbito de ação histórica, 
dando expansáo a sua vitalidade e ao seu Gênio. Erani os 
discípulos do Infante D. IIenrique, o homem que, do seu 
promontório, iniciou a Idade Moderna. transferindo para o 
Atlântico o eixo da civilizaçáo confinado. até ao século X V  
no Mediterrâneo. 

O holandês, ao contrario, frio e calculista, tinha a alma 
' do mercador, do traficante, do homem de negócios. :Dei- 
xava aos outros a tarefa do sonho, o arrojo, do heroismci, as 
galas da ciência. Ele chegaria, depois, descansado, no seu 
mercantilismo burguês, para explorar, em favor das suas 
arcas insaciáveis, o esforço pioneiro dos demais. Foi o que 
aconteceu exatamente, no século XVII, durante a ocupação 
da Bahia e de Pernnmbuco. Explorador e imperialista, que 
colonizava o capital, subtraindo-lhe toda a função social e 
humana, não deixavam os mercadores holaiideses da C1om- 
panhh das Indias Ocidentais - que aproveitavam calcula- 
damente a agonia do Império português, atrelado ao carro 
dos Filipes de Espanha e, mais tarde, a caquexia da nação 
recém-liberta& da coroa espanhola - não deixavam, d:izia- 
mos, de dar à sua conquista as linhas elegantes dos grandes 
magazines do nosso tempo, decorados e belos para me:lhor 



impressicnar a clientela. E devem ter sido, por isso, os 
mestres históricos dos promotores de vendas do nosso século, 
que sabem dourar a pílula, com requintes de arte e saber 
de homens aprofundados no estudo da psicologia humana. 
E tão mestres eram que, há ainda hoje, muita gente, entre 
nós, que lhes repete os dísticos e chavóes.. . 

Em nossa terra, infelizmente, muito se discutem p ro  
blemas de cultura e de civilização. De um modo geral, p o  
rém, superficialmente, sem noção de análise e de critica, 
sem espírito de penetração no âmago dos temas histórico- 
culturais e, o que é pior, quase sempre com paixão que cega 
ou com interesses que mercantilizam a consciência. . . 

As civilizaçóes, como tipos de cultura, só se adaptam 
aos POVOS conquistados, quando os valores étnicos, sociais e 
políticos dos conquistadores encontram equivalências, po- 
tencial pelo menos, nos elementos de formaçáo, nas forças 
ecoló_eicas que marcam a fisionomia social das raças sub- 
metidas. Quando não existe essa equivaléncia, o objeto r ea  
ge, comandado pelo instinto, se se trata de povos nos pri- 
meiros estádios da sua evolução; pelos valores locais, se se 
trata de povo de formação já definida nas estruturas étni- 
co-sociais; ou, nos casos de aglomerados humanos ainda em 
estado natural e pré-lógico, pela aceitação nrtrcial que se 
caracteriza, geralmente, pela mescla ideo-religiosa e pela 
submissáo integral ao senhorio alheio. É nesses casos de 
adnptaçao históricosocial que o conceito de William James, 
o fil6sofo do praymatismo. assenta como uma luva: só é 
l'e~cladeiro aquilo que é util. 

Tudo quanto e util a formação do homem localizado 
num determinado hahitat geo-físico e social; tudo quanto 
corresponda à sua psicologia modelada pela realidade telú- 
rica e pelos elementos etnicos e antropológicos que formam 
n estrutura da sua composiçã.~ biosocial; tudo quanto possa. 
afinal, concorrer para facilitar o caminho da sua evolução 
e evitar os conflitos e as contradições resultantes de uma 
adaptação artificial, de u m  aculturaçáo de tipo depressivo. 

Quem quer que deseje fazer o elogio de um tipo de civi- 
lização, tendo como ponto de referência o meio fisico e hll- 
mano em que ela se tenta projetar, deve, antes, meditar 
sõbre as realidades que condicionam o fenômeno cultLIra1 ou 
de aculturação, a fim de não modelar no vazio ou incorrer 
em erros palmares de interpretação. 

Os elogios exaltadores que alguns homens de letras? 



quase nunca de ciência,, fazem a obra de Nassau, em rela- 
çáo & realidade brasileira, estão, invariavelmente, neste 
caso. Clara, intencional ou veladamente, o que se tem que- 
rido, em última instância, é estabelecer? com uma falsa e 
anticientifica medida de valores, a superioridade da civili- 
zação holandesa sõbre a civilizaçáo portuguèsa. Mas a ver- 
-dade, porém, 6 que, no caso, não existe superioridade nem 
inferioridade, mas dois tipos culturais diferentes dentro do 
quadro geral da civilização do Ocidente. Tudo quanto Nas- 
sau fez, por exemplo, podia ter sido brilhante do pontede- 
vista estético, cultural e social. Não è isso, porém, o que 
se discute. Nassau, espírito refinado, cuja missão era a 
de consolidar a conquista da Companhia das Indias Oci- 
dentais, quis amenizar a sua estada na terra bárbara e tro- 
pical do Brasil e há quem afirme que desejava até criar um 
Principado; quis converter diplomaticamente o homem 1~ 
cal a causa holandesa, enchendo-lhe os olhos com palácios, 
academias e sábios; queria, depois da imposição brutal das 
armas, que o povo colaborasse, com o seu braço e o seu r;uor, 
para aumentar os cabedais dos mercadores seus chefes. 

Mas o príncipe batavo errou ao julgar que o lusc-brasi- 
leiro podia pensar pelos padrões holandeses, adaptar-se aos 
mesmos valores culturais, iniciar, com a cirurgia violenta 
da conquista, uma nova etapa na sua formação p~icoló~gica 
e ate somática. Confundiram os holandeses o homem nór- 
dico com o mediterrâneo, o dóliceloura com o moreno da 
linha tropical; julgaram que o exercício cultural ou estético 
iiivela as mentalidades e justapõe concepçóes e sentimentos 
antacônicos plasmados pela etnía e pelo meio. Entre o 
holandês e o luso-brasileiro não havia, apenas, a contradição 
do fator religioso - o mcionalismo luterano em luta com o 
sentimentalismo católico - senão tambem a diferenciação 
étnica, linguistica e até politica. Aceitar a civilização hcilan- 
desa era receber algo de estmnho, sem nenhuma similitude 
com os seus hábitos, com os seus meios de expressão, com 
a sua vivencia social plasmada pelos padrões portugueses. 
Alem disso, o holandês era o invasor, saqueava os templos, 
talava os campos, trucidava os nacionais. O homem que 
lutava contra essa civilização não podia confundir o domínio 
imperialista holandês com a dominação do tipo paterz!alis 
do português; não podia ficar indiferente à escolha, a pre- 
texto de que ambos, holandeses e portuguêses, não eram. do- 
nos da terra, porque não era a terra mas, êle, homem, que 
sofria os impactos do invasor. E não podia ficar indiferente 



porque era de formação luso-brasileira, apresentando bem 
definidas já as características luso-afmindigenas do amal- 
gama nacional. Não era, apenas, um negro alienígena ou um 
autóctone de tanga e tacape, na idade paleolitica do seir 
atraso social. Era um luso-brasileiro. 

É este sentido que se reflete, fielmente, na carta que Ca- 
marão escreveu, certa vez, a dois nativos que militavam nas 
hostes bátavas. Nessa missiva, o heróico brasileiro falava n-, 
diferença religiosa existente entre os dois lados e se referia, 
com pa,lavras carinhosas de compreensão, as excelências da 
civilização lusitana. Não eram brancos, nem negros, nem 
indigenas os que lutavam. Eram cidadãos luso-brasileiros, 
com religião, lingua e costumes diferentes. Isto explica a 
reação dos luso-brasileiros e também porque vinte e quatro 
anos de dominação não c0nseguira.m quebrantar-lhes o ânimo 
com-bativo, nem as lantejoulas da civilização neerlandesa 
modificar-lhes o perfil psicológico, social e cultural. 

E é êsse êrro dos holandeses - que lhes custou a derrota 
vergonhosa - que vemos, séculos depois, algumas vezes eri- 
dossado por brasileiros, que se extasiam diante da obra de 
Nassau, como um bantu ou um tapuia diante de colares de 
vidrilho reluzente ou de panos coloridos. 

Antes de perguntar o que seria a civilização holandesa 
no Brasil, é mister fazer esta indagação: poderia a Holandx 
criar uma civilização no Brasil? Tudo responde pela nega- 
tiva. Só o portugués, com a mediterraneidade estampada 
no tipo fisico e no perfil psicológico, com o seu poder prodi-- 
gioso de adaptação, com o seu humanismo ecuménico e cris- 
tão e a. sua permanente disponibilidade para o cruzamento 
com outras raças, podia construir, na linha tropical, a civi- 
lização brasileira. O chamado homem europeu, o dólico- 
louro, sente-se desterrado no trópico, em permanente ina- 
daptaçáo, entregue a uma policia étnica que não lhe permite 
a fusão, em larga escala demográfica, com o elemento autó 
ctone ou exótico.. Veja-se, no mapa-miandi, a zona tropicai. 
Nela encontraremos holandeses, ingleses, franceses, belgas e 
italianos, com colônias ou domínios. Mas nenhuma civili- 
zação de características ocidentais que se iguale a brasileira. 

Exaltar, portanto, uma civilização, que os luso-brasileiros 
que o sentiram na própria carne repudiaram, repeliram e 
derrotaram em vinte e quatro anos de lutas heróicas e sobre 
humanas - e essa vitória demonstra um grau de vitalidade 
superior da civilização vencedora sobre a vencida - e, do 
ponto-de-vista histórico, cometer uma heresia sem nome e, 



olhado do prisma civico, endossar a traição de Calabar, é 
tentar anular o sentido luso-brasileiro da obra de coni3trU- 
ção nacional, encarnado por Matias de Albuquerque, Filipe 
Camarão e Henrique Dias - o branco, o indio e o negro - 
que simbolizam, heròicamente, nessa luta contra o invasor, 
a formação etnográfica brasileira. 

Passemos agora ao paralelo entre a obra civilizadora dos 
portuguêses e dos espanhóis na América. 

Como disse, com muita justeza, certa feita, o coronel 
José Verissimo, em Portugal há sempre, ao lado do Estado, 
a Nação, o mesmo não sucedendo a Espanha, onde há um 
Estado, mas não uma Nação. Esta é, no fenômeno politicci 
hispânico, o conjunto aglutinado de vários reinos e povos, 
que até na linguagem se diferenciam, como o castelhano, 
o basco, o catalão e o galego. 

Portugal trouxe para o Brasil o sentido da sua unidade 
nacional. A Espanha introduziu, na América, o seu sentido 
individualista, que desabrocharia, na época emancipatlora, 
num rosário de Estados, aglomerados heterogêneos e i.nex- 
Pressivos, em sua maior parte. As metrópoles, por impera- 
tivos de atavismo histórico, transmitiram as nações que 
criaram -- pela conquista, descobrimento ou colonizaçá,~ - 
as suas características. Assim é que a Inglaterrn leva para 
a América do Norte as suas liberdades; a Espanha transmite 
aos paises astécas, aimarás, quéchuas e guaranis, o se.u es. 
pírito individualista e aventureiro; e Portugal traz pa,ra o 
Brasil o seu espirito de unidade nacional. Cada um dcs 
povos surgidos do fenômeno colonizador foram, desta for- 
ma, criados à imagem e semelhança das suas respectivas 
metrópoles. 

Para se fazer um paralelo entre a ação de Portug:al e 
da Espanha no Novo Mundo é indispensável estudar a. his- 
tória da colonização na América Latina, realizada pelos dois 
povos peninsulares, pelo menos nos seus aspectos funda- 
mentais. 

Quantos se têm abalançado ao cometimento - o :fen& 
meno colonizador - ou se limitam a estudá-lo nos seus a s  
pectos locais, sem uma interpretação em conjunto dois va- 
lores históricos, étnicos, culturais e ecológicos que nêle in-, 
tervèm, ou a traçar paralelos sem consistência critica nem 
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profundidade cientifica. E não falta, por isso, quem jul- 
gue e até afirme ter sido a colonizaçáo espanhola superior 
5i portugueLvz. 

0 assunto comporta, embora. só se possa esboçar certos 
aspectos, dada a complexidade da matéria, uma análise dos 
elementos políticos, econômicos, étnicos e culturais que in- 
tegram a fisionomia da obra civilizadora realizada pelos 
dois povos. 

NO CAMPO POLÍTICO 

A primeira conseqüência a tirar de uma visão de con- 
junto das atividades portuguêsas e espanholas na América 
é a de que, no terreno político, o português teve maior visão 
que o espanhol, ao evitar, pela defesa intransigente da sua 
unidade, a fragmentação da colônia. Enquanto o caste- 
lhano seguia a política da descentralizaçáo. muitas vêzes 
alias, obrigado pelos portuguêses, como aconteceu no Rio 
da Prata e na Provínc,ia do Paraguai, o luso adotava o sis- 
tema da centralização. Ãs capitanias, que marcam a pri- 
meira estruturação politica da colônia, seguiram-se os dois 
Governos-Gerais, o Governo Geral, o Vice-Reinado e o Rei- 
nado. A êsse método de unificação, o espanhol opunha o 
da divisão. Aos adelantados e as gobernaciones, seguiram- 
se o regime audiencial, os vice-reinados e, por último, as 
intendências, que dividiam a colônia espanhoh em várias 
regiões judiciais e administrativas, autônomas entre si. 

Estas divisões, como é natural, hipertrofiaram o senti- 
mento regionalista, desintegraram a unidade da América 
Espanhola e, facilitando os elemento isolados de rebeldia, 
serviriam, mais tarde, com o ciclo emancipador, para des- 
tacar a fisionomin territorial de cada uma das nações que 
foram emergindo do clima revolucion&rio bolivariano no 
continente meridional - que é o que mais interessa à na- 
tureza déste estudo. 

Essa. a razão pela qual todos os paises hispano-ameri- 
canos, ao se tornarem independentes, tomaram por limites 
territoriais as divisões administrativas e judiciais estabele- 
c i h s  por Castela. Fundamentou, juridicamente, essa rea- 
lidade o princípio do uti possidetis juris de 1810, proclamado 
pela Colombia, em 1819, e aceite por todos os paises hispâ- 
nicos como princípio fundamental do Direito Territorial 
Americano, para a solução dos seus problemas fronteiriços. 
Antokoletz assim o define: "As Repúblicas hispanwxneri- - 



canas guiaram-se, em suas questões de limites, pelo princi- 
pio do uti possidetis (como possa ) ,  abreviação da fórmula 
"como possuis continuareis possuindo". Em virtude dêsse 
princípio, cada República se considerou com direito ao terri- 
tório que possuia m qualidade de província espanhola no 
ano de 1810, segundo as divisões administrativas ditadas pe- 
la Espanha ou fixadas por esta nos seus Tratados de Li- 
mites. Era o uti possidetis juris, ou o direito a aosse, in- 
dependentemente da ocupnção efetiva". ("Derecho :Inter- 
nacional. Público", pags. 277-8). A legislaçáo co1oni:al vi- 
gente em 1810 tornara-se, desta forma, o título jurídisco le- 
gitimador da posse de territórios. 

A irnarevidência política de Castela fragmentam, no 
céculo XIX, o vasto império de Pizarro, Almagro, Valdivia, 
Mendoza e Irala, para só falar nas colônias da America do 
Sul. Rolivar ainda tentou retificar o êrro da administra- 
ção colonial, sonhando com uma Confederacão de Estados 
Sul-Americanos, ideal que se desfez melancolicamente com 
o desmoronamento da Grande Colombia. Os novos, divi- 
didos secularmente por barreiras administrativas e judi- 
cjárias, que criaram sentimentos demasiadamente acentue- 
dos de autonomia regional, não compreenderam o pensa- 
mento de Bolivar, que olhava para os lados do Atlântico e 
sentia 9 palpitar da gestação de um poderoso país un:it&rio 
.- o Brasil. 

A ccntmlizaçáo do regime colonial português, ao con- 
trário, preparou de tal forma a unidade do Brasil, que êsl.e 
Traças a habil politica de Jose Bonifacio, póde realizsr sua 
emancipação sem desagregar-se e garantir, também as suas 
fronteiras pelo uti ponddetis de facto, princípio que ab pre- 
vidência portuguêsa e o gênio político de Alexandre Gus- 
mSo, fizeram prevalecer, em 1750, na delimitaçãctode seus 
territórios com a coroa da Espanha. 

NO TERRENO ECONÕMICO 

Econômicamente, Castela levou uma grande vantagem 
sôbre Portugal. Êste, durante dois séculos, andou Sts voltas 
com a expansão e reconhecimento dos limites marítimos. 
srcifinios e territoriais da colônia. Lançava os primeiros 
rudimeiitos da colonização, com Martim Afonso de Souza, 
em 1532, e tinha que lutar antes, durante e depois da clomi- - 



nação filipina? contra a França Antártica de Villegaignon, 
em 1555, contra a França Equinoxial do Maranháo, em 1612 
e,  durante vinte e quatro anos, contra os holandeses das 
Indias Ocidentais, instalados a fôrça na Bahia e em Per- 
nambucc, que constituism o coração econômico do Brasil. 
Portugal durante duas centurias até aos fins do século XVII, 
era for~ado a basear a sua economia colonial na produção 
agricoia, no açucsr pernambucano e no pau brasil, e a im- 
portar, devido a resistência do indígena e por imperativo 
econ6mico, o braço negro. A Espanha, enquanto isso, cui- 
dava calmamente das suas colônias, sem ameaças externas, 
e tinha a sua disposicão o braço abundante do indígena 
dócil e obediente, para arrancar do seu sub-solo riquezas 
fantásticas. Basta atentarmos para o fenômeno potosino, 
para termos uma idéia da desigualdade de recursos das duas 
Coroas - entre açúcar pernambucano e a prata do Alto 
Peru. 

O cerro de Potosi, situado no Alto Peru, hoje Bolivia. 
pode ser considerado como a maior fonte de riqueza conhe- 
cida em todos os tempos. Os caudais imensos que fluiam 
,das suas entranhas, descobertas em 1546, fizeram de Cas  
tela, no século XVI, o mais poderoso pais do mundo. O 
cálculo estatístico da sua. produção, por isso mesmo, é inve- 
rossimii. quase astronômico. Para se ter uma idéia da quan- 
tidade de metal arrfancado ao cónico cerro aiteperuano, 
basta compulsar-se as referências dos historiadores colo- 
niais. Afirmavam êles ser possivel construir-se uma ponte 
de prata de Potosi até as portas do Palácio de Mhdrid, com 
as cargas que as lhamas e as mulas despejavam em Arica, 
depois de cruzarem as brenhas e quebradas andinas. Cer- 
vantes, que andou também por terras alto-peruanas, esta- 
beleceu o uso da expressão tiale um Potosi para significar 
uma coisa extraordinária, quase legendária. Carlos V deu 
a Potosi o titulo de Vila Imperial, com um escudo de armas 
que foi, em 1575, substituido por outro em que figuravam 
os simbolos das suas próprias armas.. Filipe 11, mais tarde, 
doava a Vila Imperial, o estandarte de D. Juan de Austria, 
que tremulara triunfante na batalha de Lepanto, e ordenava 
que o pendão de Castela, conduzido por Colombo quando 
descobriu a América, fosse ali conservado, como prova d9 
muito que merecia Potosi da sua real graça. 

A prata extraida do Alto Peru tornou a Espanha urna 
nação poderosa, capaz de alimentar as aventuras bélicas de 
Carlos V e dos Filipes e fez do taciturno Filipe I1 o arbitro 
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da Europa. Mais longe chegaria, porém, a influéncia dêssc 
miraculoso caudal. Todo o sistema económico e financeiro 
do Velho Mundo sofreu modificaç6es importantes, pela in- 
trodução desse elemento imprevisto no, sua ordem t'radi- 
cional. 

Mas a verdadeira revolução operada pela avalancha ar- 
gentifera do Alto Peru na estrutura mundial e a época á~urea 
que propiciou a Espanlia. se devem, em grande parte, a Hen- 
rique Garcez, portugues que contribuiu para um dos maio- 
res surtos da humanidade, para uma jornada que seria d s  
cisiva, naquele século histórico, para os rumos da própria 
civilização. 

Como se sabe, as riquezas minerais oferecidas pelo sub  
solo americ)%no exigiam um tratamento especial: era n.eces- 
sário transformá-las, arrancar das suas formas comp:lexas 
os metais preciosos em tôda a sua pureza, e isto por pro- 
cessos quimicos que os laboratórios recém-saidos da Iiiade- 
Média, com as suas formas alquimicas, ainda não ccinhe 
ciam. A descoberta da prata em Potosi veio provocar uma 
reviravolta nos processos rudimentares da exploração rneta- 
lifera. Era preciso aproveitar tudo. Não só a prata ern es- 
tado nativo, senão em suas diversas formas de suborodu. 
tos, entre os quais se destacavam os sulfúreos izrgênteos. 
Para aproveitar tôda essa riqueza, facilitar-lhe a extração 
e a desintegração e tomá-la comerciável, os espanh6i.s ti- 
veram que lançar-se às pesquisas de laboratório, abrindo 
novas vias à quimica, ate então presa aos processos empi- 
ricos dos alquimistas. 

Com êsse trabalho árduo e lento, no qual sobressairam 
Bartolcmé Medina, Juan de Córdova, Antonio Boteller e 
Alvaro Alonso de Barba, a metalurgia hispan<~americaria se 
foi firmando em bases econõmicm, até constituir um dos 
mais brilhantes capitulas da história econômica da Ame- 
rica Latina. Mas o acontecimento notável da época é 9, 

descoherta dos sais de mercúrio, que se deve ao português 
I-Ienrique Carcez. Diz a propósito, o escritor boliviano Gus- 
tavo Adolfo Otero: "A descoberta na América dos sais de 
mercúrio.. . realizada por Garcez, oriundo de Portug:al, é 
considerado como um dos mais notáveis sucessos da nneta- 
lurgia hispano-americana. É indubitável que, sem a des- 
coberta dos sais de mercúrio na América e sem a sua enge- 
nhosa aplicação sobre os sais argentiferos, a indústriia da 
prata muito dificilmente teria alcançado o maonifico flo- 
rescimento com que assombrou o Mundo". ("E1 Arte de 
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10s Metales", de Alvaro Alonso Barba, introdução e notas 
de c3ustavo Adolfo Otero, La Paz (Biblioteca Boliviana), 
1939, pag. VI). 

Henrique Garcez viveu na segunda metade do século 
XVI. Esteve no México e depois radicou-se no Peru. Foi 
apaixonado pelas musas, traduziu Petrarca e verteu para o 
castelhano os "Lusiadas". Traduziu ainda do latim o Tra- 
tado de Francisco Patrícia: "De1 Reyno y de la Institucion 
de1 que ha de reinar". Em 1589, Henrique Garcez partiu 
para a Espanha, a fim de defender seus direitos. Levava 
um precioso carregamento que se perdeu no mar. Infeliz. 
mente, não se sabe onde morreu nem em que data. 

Do fundo do cenário do Alto Peru legendário surge, as. 
sim, a figura de um português, esquecido nas dobras do tem- 
po, a quem a Espanha e a humanidade ficaram a dever o 
serviço de haver descoberto os sais de mercúrio no solo ame- 
ricano, tornando possivel a manipulação metalurgica de 
uma riqueza que deixou, na sombra, pelos seus caudais 
imensos, os sonhos fantásticos do Paititi e do Eldorado. 

Só um século e meio depois, o ouro era descoberto no 
Brasil, mais ou menos .na conjunção dos séculos XVII e 
XVXII. Aventura iniciada pelos Bandeirantes que, em ca- 
minha,das heróicas, fizeram surgir o cenário das Minas 
Gerais. Portugal era, então, a son.bm do grande Império 
de D. João I1 e de D. Manuel. O desmoronamento do 
quinto império em Alcacer-Quibir e a dominação filipina 
lançaram o crepúsculo sobre a. grandeza sohr da expansão 
portuguêsa no Mundo. 

O ouro do Brasil vai servir, apenas, para criar uma bur- 
guesia endinheirada e efêmera, para consolidar a indepen- 
dência de Portugal que luta, desde o golpe restaurador de 
1640, contra a anemia politica e financeira; vai garantir, 
sòmente, a sobrevivência dos restos do império esfacelado, 
que sobraram do naufrágio dramático, e dar esplendor, mais 
aparente que real, as loucuras milionárias de D. João V. A 
prata de Potosi aporta a Espanha. na hora própria e ela 
chega ao fastígio. O ouro do Brasil chega a Portugal dois 
séculos depois do seu momento zenital e j& não servirá para 
consolidar e ampliar um dos maiores impérios do mundo, 
que se despedaçara nos areais da Africa. 



NO CAMPO CULTURAL 

Muitos hispanófilos brasileiros, ao estudar a cull;ura 
colonial da América Latina, destacam o fato de a Espanha, 
em pleno século XVII, haver criado três universidades nas 
suas colônias, o que contrastaria com a atitude portuguêsa 
r.0 Brasil, onde não fundou um centro sequer de estudos 
iiniversitários. O fato, realmente, à primeira vista, depõe 
contra a colonização portuguêsa. Mas se estudarmos mais 
profundamente a questão, chegaremos a concluir que ate 
nesse aspecto a previçáo portuguêsa foi superior à espa- 
nhola. 

As universidades castelhanas, na colônia, constituiam 
centros de cultura superficial. Os seus métodos de e n s i ~ o  
e as suas disciplinas estavam aind.a presos aos moldes iaris- 
totelicos, com uma influência avassaladora da teologia e 
da escolástica e sem nenhuma concessão científica. As leis 
espanholas ocupavam, nos programas, uma parte apreciável. 
As academias eram centros de floreios espirituais de baixa 
qualidade, de retórica rebarbativa e gongórica, de disputas 
nefelibáticas. Delas sairam casuístas e náo homens de ciên- 
cia, demagogos e não estadistas. E são as universid;tdes 
espanholas da América as responsaveis pelo sentido dema- 
gógico àa política hispnno-americana, na época da i:nde- 
pendência e nos períodos posteriores, que presenciaram e, 
infelizmente, ainda hoje presenciam, as lutas dramáticas 
e sangrentas entre os discursos gongóricos dos doutores ines- 
tiços e as espadas dos caudilhos semi-analfabetos. Forani 
elas também as responsáveis pela desagregação da colt~nia., 
por criarem centros de autonomia espiritual Eeguleya, para 
usar o próprio têrmo espanhol, com base fisica nas divisões 
administrativas. 

Nós não tinhamos, realmente, na épom colonial, uni- 
versidades. Mas, em compensação, os grandes co1égio:i je- 
suíticos da Bahia, do Recife, de São Paulo e do Rio de Ja- 
neiro, incluiam nos seus curriculos escolares, disciplinas 
eminentemente universitárias e, o que é m)zis, superiores em 
número e graus pedagógicos as das universidades hispanc- 
americanas. Portugal possuia, além disso, a sua Universi- 
dade de Coimbra, famosa já no século XVI, pelos seus irnes- 
tres e discípulos, que ensinavam nas mais eminentes <:ate- 
dras da Europa. Dela sairam os mestres de Montaigne, de 
Rabelais, de Calvino, de Santo Inácio de Loiola; os precur- 
sores da gravitaçáo universal, do cálculo infinitesimal, da 



cinemática, do Direito, da Economia Política e da ciência 
médica. Os filhos dos portuguêses da América iam estudar 
a Coimbra, formar o seu espirito m s  ciências, nas letras, 
na política. Dali saiam mestres e não gongóricos, estadis- 
tas e não demagogos. Portugal aproveitava os recém-for- 
mados parn cargos de alto relevo na administração do pais, 
o que não acontecia com os "criollos" da América Espa- 
nhola, que estudavam nas suas pequenas universidades ame- 
ricanas, e eram humilhados até pelos próprios pais. E dois 
exemplos bastam para justificar a tese: Alexandre de Gus- 
mão e José Bonifacio, ambos brnsileiros. O primeiro, Chan- 
celer de Portugal, é o autor e negociador do Tratado de 
Santo Ildefonso, de 1750, que delimitou, na América, a pos 
sessão das duas coroas. e serviu de base para a delimitação 
das fronteiras históricas do Brasil. O segundo, que foi 
um dos maiores mineralogistas do seu tempo, foi também 
Ministro de Estado em Portugal. Formado na  velha escola 
política portuguêsa, realística e não retórica. José Bonifácio 
pôde preservar a unidade do Brasil. Formado o seu espi- 
rito longe da Pátria, teve dela uma perspectiva de conjunto. 
O exempIo da América Espanhola, fragmentada contra a 
própria vontade de Bolivar, que não pôde deter a mção do 
regionalismo demagógico, fêz-lhe ver o perigo de uma inde- 
pendência republicana. Isto acarretaria a desagregação 
do Bmsil e, ao invés de um vasto império, a nação se divi- 
diria num rosário de inexpressivas republiquetas. Por isso 
combateu todas as correntes republicanas, já contagiadas 
pelo enciclopedismo francês, e ficou fiel aos velhos mas só- 
lidos princípios políticos portuguêses, entregando habil- 
mente ao Pnncipe D. Pedro a missão de proclamar a auto- 
nomia do Brasil. Os choques politicos provincianos con- 
tinuariam, mas acima de tudo. como símbolo de respeito e 
de unidade, a coroa imperial. 

ASPECTOS CULTURAIS E SOCIAIS 

Se olharmos, agora; os diversos aspectos do fenômeno 
colonizador, vamos verificar que a Espanha, em confronta 
com Portugal, foi favorecida por outros fatores de ordem 
cultural e social. 

Os espanhóis encontraram, ao chegar a América, tres 
grandes civilizações: ao norte, a dos astécas; ao centro, a 
dos maias; e ao sul a dos incas. Êstes três conjuntos dz 



povos, ao tempo da conquista, aprentavam um alto grau 
de organização social, conheciam as matemáticas, a astro- 
nomia, a arte arquitetõnica, a engenharia rodoviária e agri- 
cola, a manufatura de tecidos e a fusão dos metais. Pos- 
suiam, além disso, uma religião com culto solene, com divin- 
dades de caráter cósmico e antropomórfico, e um sistema 
teogônico do govêrno. As pirâmides do México, os templos 
de Palenque, na zona guatemnlteca, as estradas e as (:ida. 
des suspensas do império incaico - herdeiro da cultura mi- 
lenária de Tiahuanaco com seus monumentos arqueo1óg;icos 
como a Puerta de1 Sol e os monolitos gigantes - são docu. 
mentos dêsse passado que os espanhóis encontraram a~inda 
bem vivo entre os povos ameríndios no século XVI. 

Destruidos no México, no Yucatán e no Peru, os res- 
pectivos impérios e submetido o indígena para a exploração 
das riquezas que se acumulavam no seu sub-solo, o co:loni- 
zador espanhol pôde assentar sôbre bases sólidas, a c:ivili- 
zação que trazia do Velho Mundo, já agora enriquecida pela 
incorporação de outros elementos sociais e culturais. Por 
outro lado, a organização inmica, no Peru, com os ayllus, 
grupos comunitários de familias, com o sistema de e~rplo 
ração agricola. a delimitação de classes e a constitu.içáo 
teocrática, facilitou ao espanhol o, estruturação social, p@ 
lítica e econômica da colônia. 

O castelhano encontrou, desta forma, todos os elernen- 
tos de que necessitava para criar uma civilimçáo de tipo 
ocidental na América, inclusive a fácil submissão do índio, 
o que lhe proporcionou, desde logo, os braços indispensi~veis 
para, a exploração das mims e o cultivo dos campos, enfim, 
para o desenvolvimento econômico das regiões conquista- 
das. Mas o espanhol, ao invés de aproveitar o espírito das 
civilizações pré-colombiams, de valorizá-las com a energia 
nova do Ocidente, de fazer delas motivos de enriquecimento 
do cabedal humanístico que trouxera, destruiu quanto pôde 
essa fôrça vernácula e secular, e transformou o indígena 
em escravo miserável, através das bárbaras instituições das 
mitras e mitaios. É que para o conquistador sem eritra- 
nhas, atraido sòmente pela riqueza fácil do sub-solo, o ma- 
nancial da passividade indígena era demasiado grande ]para 
esgotar-se. Tivesse o espanhol o poder de fusão e o instinto 
cristão do português e, não há dúvida, muito maior teria 
sido a sua obra colonizadora. 

O português, ao contrária do espanhol, ao chega]: ao 
Bmsil, encontrou um elemento nativo imerso ainda nos 



primeiros estádios pré-históricos da humanidade, vivendo 
.ia caça e da pesca, morando em choças a beira dos rios, de 
tanga e tacape, com rudimentares noções religiosas, sem 
sentido artístico, econômico ou político, no primitivismo das 
tabas. Restos milenários de uma possível e remota migra- 
ção asiática, que se perdem na vida nómade das florestas, 
estabelecendo-se ao longo dos cursos de água ou no litoral 
do Atlântico, sem unidade social e linguistica, fracionados 
num sem número de tribos, em guerras permanentes entre 
tupis e tapuias. Lançados os fundamentos da colonização 
em S. Vicente, Olinda e Bahia, os portuguêses iniciaram a 
exploração da terra. com dificuldades sobrehumanas, já que 
era reduzidiisimo o potencial demográfico da Metrópole. O 
índio era rebelde e, acostumado à vida fácil das florestas, 
cão se sujeitava ao trabalho nem se submetia ao colono, 
que necessitava de braços. 

Com o decorrer do tempo e as necessidades da agricul- 
tura, teve o português que importar o negro, ótimo elemento 
de trabalho, dócil e submisso, habituado aos climas tmpi- 
cais. Qwa.se 805'0 dos negros introduzidos no Brasil, era, no 
entanto, de origem bantu, sem conceito de civilização, ainda 
presos ao estágio totêmico. 0 s  próprios negros julds e 
haussás, entrados em número reduzido, já mais civilizados 
porque se haviam mesclado, no norte da África, com os 
árabes, se destacavam, apenas, por usarem nas práticas má- 
gico-religiosas, caracteres muçulmanos, pela ausencia de 
imagens no culto e por certa finura do perfil antropológico. 

E foi argamassando êsses elementos humanos mdimen- 
tares e primitivos, que o portu,guês constniiu a civilização 
brasileira, obra toda sua, portanto, pois a reduzida influên- 
cia que, entre nós, se constata do negro e do aborígene, re- 
presenta uma valorização portuguêsa, ao contrário do que 
se observa na America Espanhola, onde muita coisa do 
castelhano foi valorizada pelo indígena, possuidor de um 
tipo cultural avançadissimo em relação ao nosso. 

Abramos aqui um interregno para a questão da culturct 
negra no Brasil, tão mal visionada por vários sociblogos es- 
trangeiros que, escrevendo sôbre a evolução brasileira, trans- 
formam simples aspectos e pormenores da nossa formação 
em realidades fundamentais e, confundindo cultura luso- 
brasileira com cultura negra, chegam a conclusóes falsas. 



Uma pseudo influência negra e a causa quase sempre do 
êrro em que laboram certos sociólogos que escrevem d~bre  o 
Brasil. Realmente, na América Espanhola, nos países onde 
mais fortes são os contingentes indígenas, há de fato uma 
acentuada tendência para a formação de culturas autócto- 
nes, baseadas numa tradição secular de cultura pré-colom- 
biana. A grande população indigena - em alguns países 
mais de dois terços dos seus habitantes - e as remin:iscên- 
cias culturais de suas extintas civilizações, isso just,ifica. 
No Brasil, não. 

Procurando elementos para julgar nas obras unila1:erais 
de vários autores brasileiros, que cuidam, entre nós, do pro- 
blema do negro, e não sabendo que, em sua maior parte, 
êsses trabalhos se limitam a analisar um aspecto da inossa 
formação nacional, caem em erros lamentáveis, palniares. 
de interpretação da nossa realidade. 

A influência negra, tomada como fator aut6nom0, não 
existe no Brasil. A nosha realidade deve ser avaliada em 
função da influência luso-brasileira. Tanto a influência do 
negro como a do aborigene constituem autênticas e :natu- 
rais valorizações portuguêsas. Foi a cultura dos colciniza- 
dores que deu expressão e tradução às formas primitivas e 
pré-lógicas dos elementos secundários que entraram no pro- 
cesso miscigenador da formação social e espiritual do povo 
brasileiro. 

O europeu e o norte-americano, forrados de cultura oci- 
dental, habituados às integraçóes étnicas e espirituais,, não 
podem compreender o fenômeno brasileiro, no qual a uni- 
dade se apresenta de modo diferente, por assim dizer, geo- 
lógico, de superposiçáo de camadas. Diante de uma cultura 
única no mundo, êles vacilam, sentem arrepios na sensibili- 
dade e são levados, se pertencem a direita, a exaltar ci que 
há de ocidental na nossa formação e, se são da esqu'erda, 
a juntar a isso uma análise, quase sempre literária (i po- 
lítica, dos elementos exóticos que entram na sua compos~ição, 
invertendo as faces do problema. 

O Brasil é, efetivamente, palco de uma experiênci:a so- 
cial e etnográfica das mais notáveis, em que pese ao acacia- 
nismo da afirmação. O negro, repudiado por quase t.odos 
os povos brancos, como elemento de composição humana e 
só aceite como fator econômico de trabalho servil, teve no 
português o único povo ocidental que lhe proporcionou a 
oportunidade hist~rica de colaborar na civilização do Oci- 
dente. Desconhecendo a linguagem escrit,a, ainda em ple- 



no animismo, sem cultura nem tradição histórica, o negro 
encontrou uma língua para expressar-se, formas culturais 
para moldar a sua sensibilidade e uma tradiçáo em que pu. 
desse verter todo o seu caudal mágico. Diz-se - e isto B 
muito comum nos nossos sociólogos de coloração esquer- 
dista - que a cultura portuguêsa impregnou-se da in- 
fluéncia africana. O fenômeno é, porém, inverso: o negro 
ê que se impregnou da cultura portuguêsa. Foi nela, na 
sua disponibilidade cristã, que encontrou o quadro fixador 
da linha rudimentar da sua fisionomia espiritual. 

E;: c h m  que, no quadro brasileiro, a sua influência fêz-se 
sentir, pfincipalmente na multidão mestiça que resultou do 
cruzamento e que, pouco a pouco, se vai arianizando (no 
sentido de pigmentação), com a ascensão da curva misci- 
genadora, e ainda por certos resíduos que ficaram na nossa 
linguagem e nos nossos costumes. Mas essa influência está 
condicionada aos moldes lusos para existir, no sentido de 
expressk e, não constituindo, embora, um valor nitida. 
mente autônomo, também não quer dizer que revista forma 
de uma anquilose cultural. Se extrairmos da sua contri- 
buição os elementos portuguêses, dela só restará urna remi- 
niscência africana, sem interêsse espiritual e social, a não 
ser para aqueles que estudam as formas primárias da socie-- 
dade humana. 

Conclui-se dní que a influência negra no Brasil só exists 
em funçzio da cultura portuguêsa. Dá-se, nesse caso, o fenò- 
nieno apontado por um crítico, da permissão, para caracto 
rizar o fato das interpenetrações culturais. Permissáo cul- 
tural e disponibilidade étnica do português. Que o Brasil 
é de formaçáo luso-brasileira é verdade passada em julgado. 
Mas é preciso não esquecer que luso ai quer dizer fôrça de 
síntese, fisionomia, núcleo central do plasma cultuml bra- 
sileiro, elemento que persiste no nosso perfil humano, social, 
espiritual e ético. Os elementos luso e africano da nossa 
formação não são, portanto, equivalentes. O primeiro é 
essencial; o segundo, acidental. Aquéle domino, o processo 
da nossa formaçáo; este nêle intervém, apenas, como cola- 
borador, pelos fenômenos já apontados da permissão e da 
disponibilidade do colono português na sua atividade histó- 
rica no Brasil. 

* * *  

Voltando ao nosso tema. Pelas considerações atê aqui 
feitas, podemos concluir pela flagrante superioridade da co- 



172 REVISTA DO IN~TITUTO H~srónico r G~ocn.if~co DE S. PAULO -~ 
lonização portuguêsa sobre a espanhola, pois a gente lusa 
orientando com mais descortino o desenvolvimento so~cial 
e político do Estado do Brasil e servindo-se de elementos, 
econ6micos e cultumis muito inferiores em escala histórica, 
aos que o espanhol teve a sua disposição na América, con- 
seguiu criar uma civilização que não teme cotejo com a que 
resultou da ação colonizadora de Castela. 

Entre os muitos fatores que denunciam essa superiori- 
dade, podemos destacar ainda o da implantação da linw 
portuguêsa em todo o Estado do Brasil, nos mais distaintes 
e dispersos aglomerados, onde se falava, além do português, 
vários dialetos africanos e o tupi-guarani. Apesar das difi- 
culdades que se opunham ao entendimento dos senh'ores 
com os escravos e o pessoal doméstico, o português, muito 
cônscio das prerrogativas do seu idioma, forçou os que lhe 
estavam submetidos a aprender a lingua portuguêsa, sem 
necessidade de academias e universidades, que nada fize- 
ram, nesse plane, na América Espanhola. A luta entre a 
lingua do colonizador e os dialetos da população servil nnan- 
t,evese até meados do século XVIII. Dai em diante, ciriou- 
10s e indígenas, já finalmente. habituados ao uso do idioma. 
ingressaram na sociedade linguistica, como já haviam ad- 
quirido os hábitos do culto religioso, impregnado, ate Iioje, 
das práticas mágicas, e da vida doméstica, na qual, corno é 
natural, influiram, principalmente na cozinha e no desali- 
nhavo da linguagem familiar. Mais do que qualquer outro 
fator - geográfico, étnico, religioso - foi a lingua única 
que plasmou e consolidou a unidade nacional e abriu, para 
o Brasil futuro, as possibilidades de marchar, na evoluçãn 
dos povos, como um todo indivisivel. 

Faltando ao espanhol a maleabilidade psicológia;~ do 
português e levados os conquistadores de Castela, com raras 
exceçóes, pela visão das riquezas e movendwos um profundo 
desprezo pelas coisas da colônia, tando que nem aos próprios 
filhos - os criollos davam a oportunidade de figurar nos 
altos postos da administração colonial e metropolitana -- 
monopólio dos reinóis - deixou êle graves problemas étnicos 
e linguísticos na América Hispânica. Quase todos os países 
do Pacifico, incluindo os mediterrâneos - Bolivia e Para- 
guai - -  onde mais forte se fêz sentir a influência da mu1ti.- 
dão indigena, dos não assimilados, ainda se debatem con? 
massas de densidade equivalente a dois terços da sua popu. 
lação que não falam o castelhano - língua oficial - mas 
apenas o aimará, o quechua, o guarani e outras linguias e 



dialetos. O fato dificulta a evolução dêsses paises, a formação 
de uma verdadeira consciência nacional e, portanto, a uni- 
dade, hase essencial do progresso de qualquer povo formado 
de individuos de diversas filinções étnicas. E que só a Tín- 
gua pode assimilar os individuos pelo espirito e dar aos mes- 
mos a característica de uma verdadeira nação. 

O problema do analfabetismo no Brasil, menor do que 
em qualquer daqueles paises, pode resolver-se, por isso, com 
simplesmente ensinar a ler e escrever. Mas, naquelas na- 
çóes, antes de ensinar a ler e escrever, é preciso ensinar a 
própria lingua e, o que é pior, trazer para a civilização, para 
a comunidade nacional, milhões de homens que vegetam SL 
margem da sociedade, em estado de indiferença, de fata- 
lismo étnico, sem sentimento de Pátria e impermeaveis a. 
qualquer manifestação do espírito ocidental. 

Por tudo isso nós podemos facilmente c h e ~ a r  a conclu- 
são de que, dentro do quadro geral da colonização da Am& 
rica, principalmente da América Latina, a presença portii- 
guêsa é muito mais acentuada, assume relevos extraordi- 
nários, porque vincou mais profundamente, no facies 
brasileiro, a sua fisionomia espiritual, a sua psique, o seu, 
profundo sentido humanista da vida, aquêle traço somático 
de disponibilidade permanente para a adaptação ecológica. 
Foram êsses valores socioculturais que deram ao Brasil a 
sua unidade espiritual - que se fêz através da língua e da 
F6 . - e a sua coesão politica, resultante do sentido unitário 
da atividade portuguêsa na sua ação colonizadora. 

Mais do que em qualquer parte da América, o Brasil 
apresenta a marca do colonizador, não só na linguagem, na 
constituição psicológica do seu povo, nas tradições folc16- 
ricas, nos temas funcionais da s m  geografia, nos vestigios 
da previdência militar que pontilhou as fronteiras e os pon- 
tos nevrálgicos do Pais de bastiões de defesa, na sua consti- 
tuição familiar, como na sua realidade continental, que é a 
contraprova da intuição politica dos portuguêses. A coesão 
que êles conseguiram imprimir a um império disperso pelas 
cinco partes do mundo está plenamente configurada e pro- 
vada na unidade do Brasil. Recebemos o País, quando 
nos tornamos independentes, coeso geograficamente e unido 
espiritualmente. E há que salientar aqui, que os perigos 
da desagregação só surgiram na nossa história, após a 
emancipação politica, quando vários movimentos puseram 
em risco a nossa integridade territorial e espiritual. Feliz- 
mente, a tradição portuguêsa falou mais alto que os inte- 



rêsses regionais, e nós conseguimos alcançar a etapa do 
amadurecimento, sem o desastre da fragmentação. 

.A presença de Portugal no Brasil é, assim, um fato his- 
tórico indiscutível e tem sido, para nós, fonte permanente 
de experiência e de inspiração. Enquanto nos mantivemos 
fiéis a êsse espirito, enquanto não nos divorciarmos dêssos' 
valores que configuram e definem n nossa nacionalidade e 
lhe dão um traço peculiar dentro do panorama da América, 
enquanto não repudiarmos a ascendência expressa na rea- 
li&de lus*brasileira da nossa formação, teremos assegurado 
o futuro da Pátria. una e indivisivel, condição primacia:l da 
grandeza que todos nós e, conosco o mundo, vislumbramos 
para o Brasil. 

A Hispanidade, para as nações hispânicas que se frag- 
mentaram, é apenas uma alegoria sentimental. Mas a Lu- 
sitanidade, para o Brasil, ei uma realidade que deve ser tra- 
balhada e defendida permanentemente, porque configuira e 
delimita, no tempo e no espaço, os valores da tradição e do 
espírito que mantêm a unidade geográfica e a coesão poli- 
tica do País. 

Mas, para isso, é imprescindível que todos os brasileiros 
conheçam a elaboração histórica. social e Humana da sua 
Pátria. É indispensável que estudemos o fenômeno co:loni- 
zador português, que saibamos avaliar a< grandeza do es- 
forço dos nossos maiores lusitanos na construção geograiica, 
social e politica do Brasil. Saibamos reconhecer os p e r e  
minhos psicológicos, as excelências étnicas de um povo que 
rompeu a pequenez do seu casulo nacional, para lnnç. ~~r -se  
pelos caminhos desconhecidos do mundo e realizar-se, extra- 
fronteiras, como um valor decisivo para a expansão da 
Cristandade e da civilização do Ocidente. 

De um povo, enfim, que ganhou pelo gênio organizador 
o flor60 de construtor de naçóes, e conquistou pelo seu arrojo 
e pela sua intuiçáo histórica o respeito da posteridade e um 
lugar permanente na vanguarda da marcha do Tempo. 



FUNDAÇÃO DE SÃO CARLOS 

Parecer do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, 
relator professor Ataliba Nogueira 

Quer-se conhecer a origem do município de São Carlos, 
dêste Estado. 

Se o que preocupa é a sua origem histórica, importa não 
esquecer que história é vocábulo grego, de histor, que signi- 
fica o que sabe. Vamos então indagar das testemunhas 
como nasceu aquela corporaçáo territorial, em que época e 
lupar, por meio de quem, de que modo, quais as circunstân- 
cias de que se revestiu o seu nascimento. 

Tais testemunhos constam do arquivo da Cúria Metro- 
politana de São Paulo, da Cúria Diocesana de Sáo Carlos, das 
atas da Câmara Municinal de Araraauara, do Arauivo Pú- 
blico do Estado de São Paulo e dos cartórios das escrivanias 
judiciárias tanto de Araraquara quanto de São Carlos. 

Referem-se os primeiros documentos ao povoamento de 
certa região de Araraquara, com a menção, aqui e ali, das 
tribos indígenas e dos povoadores. São êstes os senhores 
das sesmarias e outros proprietários, assim como os possei- 
ros, que nelas abriram fazendas, ajudados pelos de suas fa- 
mílias, agregados, camaradas e escravos. 

Dos traslados de cartas de sesmaria, nesta região, cons- 
ta o nome dos primeiros proprietários : o doutor José Inácio 
Ribeiro Ferreira (1785); o cirurgião-mor Manuel Martins 
dos Santos Rego (sesmaria do Pinhal, 1781), logo vendida 
ao ituano, então capitão, depois sargento-mor Carlos Barto- 
lomeu de Arruda (1786), já sendo Carlos Bartolomeu pro- 
prietário de outra sesmaria, no mesmo lugar ( 1785 ) ; o Pa- 
dre Manuel Joaquim do Amara1 Gurgel, apenas com posse, 
pois a propriedade, com a concessão da sesmaria do Qui- 
lombo (1812). transferiu-a às pessoas com as quais a ne- 
gociou. Verifica-se, ainda, que a posse de Miguel Alberto 
de Vasconcelos, por petição dos seus sucessores, constituiu 



a sesmaria do Monjolinho i1810) e assim algumas outras 
sesmarias. 

Constam principalmente dos autos de divisão e derriar- 
caçáo judicial das terras, requerida mais tarde, não si5 o 
nome dos proprietários como as divisas das respectivas 
datas. 

Em 1831, um dos filhos de Carlos Bartolomeu de Ar- 
ruda Botelho, Carlos José Botelho, que havia pouco passara 
a residir em terras da sesmaria do Pinhal, herdada de seu 
pai, requereu e obteve a sua demarcação judicial. Sob a de- 
nominação única de Pinhal reuniu as três sesmarias de siin 
propriedade, reservando o nome do Pinhal também para a 
fazenda de sua. eleiçãq. Foi ai aue constituiu boa vive:ndzr 
para residir com os seus nove filhos. 

Verificaram-se fatos análogos nas outras sesmariai; e, 
pelo trabalho dos seus proprietários, dos membros de suas 
famílias, dependentes e escravos e dos que afluiram no- 
vas terras, ao cabo de vários anos já era grande o número 
dos vizinhos, tanto os arreigados como os de recente iche- 
gada e, ainda, passaram a ser consideráveis as relaçóei de 
vizinhança. Para tanto contribuiu também a lavoura d s  
café, iniciada na fazenda do Pinhal, à volta de 1840, pelo 
seu proprietário Carlos José Botelho. 

Eis constituída a sociedade natural dos vizinhos para 
conseguir fins camuns. É o município, carecente apenas da 
independéncia política e administrativa, para cuja conces- 
são o passo seguinte é o desenvolvimento do povoado para 
sede. A oficialização do município, segundo a legislaçáci vi- 
gente, fazia-se por estádios e dependia de atos dos poderes 
públicos da província e da autoridade eclesiástica, os quais 
vinham assim reconhecer o resultado do povoamento desor- 
denado. Só ao cabo de sua formação natural, como assacin- 
ção de vizinhos, é que se faz sentir o incômodo da 1ie:tcáo 
ainda existente com a longínqua sede de outra associação 
em que a nova surgiu. 

Desde então é que se procura tomar legal a sociedade 
apenas natural, cobrando ela a sua autonomia. 

É até curiosa, na História do Brasil, a existência de uns 
poucos municípios que jamais foram reconhecidos por carta 
de lei. 

No tocante a São Carlos, provam os testemunhos que, 
desde a morte do mais influente dos vizinhos, o referido Car- 
10s Jose Botelho (25 de novembro de 1854), dos maiores entre 



os cidadãos prestantes e entre os proprietários de terras, se 
multiplicaram as atividades para o reconhecimerito oficial 
da nove1 corporação territorial, principiando pelo distrito 
de paz. 

Já o preocupava em vida o centro unificador das ativi- 
dades, consoante a noticia recolhida por Paulo Delfio da 
Fonseca (Almanach literário da provincia de São Paulo. 
1863, p. 143. Note-se a data da publicação). 

Sáo quase concomitantes as várias providências junto às 
autoridades. Jesuino José Soares de Arruda e sua mulher, 
que h& pouco haviam comprado várias glebas na região, di- 
rigem-se ao Bispo diocesano de São Paulo, aos 23 de outubro 
de 1856, rogandelhe que os autorizasse a "erigir uma capela 
sob a invocação de São Carlos, para o aue "já fizeram 
doação de patrimonio, como consta do titulo que junto ofe- 
recem." E, ainda licença para benzer-se o cemitério, na ca- 
pela. 

Logo a seguir, a Câmara Municipal de Araraquara aprova 
as propostas de Antônio Carlos de Arruda Botelho para qite 
ela se firigisse ao governo provincial, afim de lhe pedir a 
criação do distrito de paz e da subdelegacia de policia na ca- 
pela de São Carlos do Pinhal (ata da sessão de 8 de janeiro 
de 1857). Urgia a providência legislativa, seja para implan- 
tar-se a justiça de paz (tão importante aquele tempo), seja 
para instalar-se a policia local, em virtude de - como rezam 
os documentos - "se achar ali grande porção de habitantes, 
entre os quais há muitas pessoas aptas para exercerem os 
empregos necessários" (oficio ao presidente da provincia, da. 
tado de 8 de janeiro de 1857). 

Antônio Carlos de Arruda Botelho, na qualidade de pre- 
sidente da Câmara de Araraquara, já ia assinando as conces- 
sões de terrenos na  sede do distrito, baseado na referida 
doação do património. Uma delas, a de terreno "no patio 
da igreja matriz" (sic) é datada de l? de agosto de 1856, antes 
mesmo da petição ao Bispo /Câmara  municipal de S h  Car- 
los, cartas de datas, livro I, carta n. 221 ). 

O aludido ofício de 8 de janeiro de 1857 termina por ili- 
zer que o governo provincial era solicitado a atender à "como- 
didade daqueles habitantes." Saliente-se, ainda, que, na pro- 
posta já referida, acentuava Antônio Carlos que a criação dos 
novos órgãos era "urgente necessidade que há d'autoridade 
que de mais perto possa administrar a justiça" (livro de Atas 
da Câmara Municipal de Araraquarai. 



Consta do Arquivo Público do Estado o oficio com a in- 
formação prestada ao chefe de polícia de São Paulo a. res  
peito da criação da subdelegacia, datado de 22 de fevereiro 
do mesmo ano de 1857 e no qual se lê : "É de bastante neces- 
sidade a criação daquele distrito, porque lá existem bastcmtes 
habitantes." 

Como está patente dos documentos. tudo se dá quase si- 
multaneamente, a mostrar a conspiração geral para que se 
tornasse legal a associação natural dos vizinhos. Assi:m, a 
provisão da Curia Diocesana de São Paulo é de 4 de feve- 
reiro de 1857; em julho seguinte, são criados o distrito de 
paz e a subdelegacia, objeto dos ofícios de 8 de janeiro. 

Aos 21 de abril dêste mesmo ano. o futuro Condme do 
Pinhal leva ao conhecimento da edilidade de Araraquara, da 
qual era presidente, a comunicação que havia recebido sobre 
a ereç5o canõnica da capela de São Carlos do Pinhal, como 
consta da ata da sessão daquele dia: "O sr. presidente sbpre- 
sentou à Câmara um despacho do exmo. bispo, provisi% e 
licença para ereção de uma capela com a invocação de São 
Cnrlos e licença para se benzer ali um cemitério.. . "  E o 
mesmo Antõnio Carlos de Arruda Botelho, na aludida,sec;sáo, 
pede à Câmara de Araraquara que lhe mande pagar quanto 
despendeu com esgotos e estivas na capela de São Carlos, 
segundo deliberar a Câmara. 

Propôs, afinal, que a Cámara Municipal multasse v6~rios 
taverneiros do futuro distrito, no elevado número de treze 
infratores. 

Recordese, tambPm, a existência de antigo cemitério, O 
cemitério do Pinha.1, na fazenda de carlos .Tn+ Rnt?lho 
(ofício de 13-XI-1851, do escrivão de paz de Araraquara). 

Tudo vai demonstrando como j& havia multiplices rela- 
ções de vizinhanca nor aauelas bandas. NLn deixa de ser útil, 
na leitura da provisão episcopal, o ressaltar que uma das 
condições impostas por dom Antônio Joaquim de Me10 para 
a licença da construção da capela 6 que a fabrica não havia 
de ser "em lugar êrmo e despovoado", expressões que reve:lam 
srande insistência, como se os vocábulos não significas,wm 
uma e a mesma coisa. 

Verifica-se, por toda a exposição feita, que foi obedecida 
a ordem superior e que a fundação da capela era exigêricia 
do interêsse geral e não apenas para que os requerentes, 
Jesuino Jose Soares de Arruda e sua mulher tivessem faci- 



lidade para a frequencia dos sacramentos, como consta da 
sua petição. 

Capela particular, aliás, já havia e até na mesma sesma- 
ria do Pinhal. Faltava a capela pública.. 

E Jesuino, como que dando continuidade a vida comiim 
já existente, solicitou ao bispo diocesano que o templo fosse 
dedicado a São Carlos Borromeu. Era êste o orago da ca- 
pela particular e o protetor da familia Arruda Botelho, a 
mais numerosa e das mais antigas e salientes daquele já 
numeroso conglomerado de vizinhos. Tanto os avoengos 
como os decendentes só por exceção não têm Carlos em seu 
nome. Dos seis filhos varões de Carlos José Botelho, fale- 
cido pouco mais de um ano antes dêstes sucessos, sòmente 
um não assinava Carlos, porque o pai lhe dera o nome de 
outro dos bisavós paternos. 

A imagem do padroeiro, trasladada para a nova cai 
peln. era a mesma. venerada na cauela nart.icular do referido 
Carlos José Botelho, na fazenda do Pinhal. 

Por último, levanta-se o novo templo em terras da 
sesmaria do Pinhal. Por isto é que o povo só se referia 
como sendo a cawela de São Carlos do Pinhal. nome acolhido 
nos documentos oficiais e, mais tarde, consamado como o 
da fremesia (lei provincial n. 33, de 24 de abril de 1858) 
e da vila, isto é. do município (lei provincial n. 15, de 18 
de março de 1865). 

Quando se afirma aue a cauela foi construida em ter- 
ras da sesmaria do Pinhal, é preciso que se recorde que 
elas foram doadas por Jesuino e sua mulher, aue as haviam 
adquirido ao genro e filhos de Carlos José Botelho, "sitio 
com casas e benfeitorias", conforme reza a escritura. 

De outro lado, quando assinalamos a existência da as- 
sociarão de vizinhos. desde antes dos atos oficiais invora- 
dos, foi também para mostrar que de outro modo não teria 
havido o seu reconhecimento pelos poderes públicos, con- 
soante a legislação em vigor. 

Assim, o Ato adicional de 1834 ou lei das reformas 
constitilcinnais, ao criar as assemhléias lecisln.tiv~~ ornvin- 
ciais, deu-lhes, dentre outras, a comuetência de legislar sobre 
a divisão civil, judiciária e eclesiástica (art. 10). Todavia, 
pelo aviso de 21 de outubro de 1843, o ministro do império 
salientou que "não convém multiplicar os distritos, têrmas 
e paróquias : não só pela dificuldade de se acharem pessoas 
suficientes para os cargos públicos. como também. quanto 



às paróquias, pela dificuldade de se encontrarem pastores 
que administrem o pasto espiritual." 

São Carlos do Pinhal foi o tèrmo de oneroso e rude sa- 
crificio por parte de homens de têmpera forte, de longa data 
presos ta terra. 

Na linguagem por demais repetida das crônicas, era êste 
o lento e silencioso sacrificio de levantar povoados. Muitos 
sem dúvida o suportaram, mas e impossivel deixar de ressal- 
tar o nome de Carlos José Botelho, o de cada. qual dos seus 
filhos (especialmente Antônio Carlos de Arruda Botelho), o 
de seus genros e o de Jesuino José Soares de Arruda. 

É o que resulta do exame dos testemunhos existenties a 
respeito e divulgados, principalmente, por d. Maria Cecilia 
Botelho Ferraz, dr. José Soares de Arruda, J. David Jorge, 
dr. Teodorico Leite de Almeida Camargo e professor Jorge 
Balestrini. 

São Paulo, 3 de setembro de 1957. 

A Comissão de História de S. Paulo. 

ATALIBA NOGUEIRA, relator 
PLfNIO DE BARROS MONTEIRO 
MARIA CONCEIÇAO M. RIBEIRO 
AURELIANO IIEITE, com restrição quanto à redação nos 

seguintes pontos: a )  supressão da palavra "niunicipio" 
na primeira linha; b) acréscimo na última linha, logo 
após a palavra Balestrini, das expressões: "além dci e x a ~  
me do parecer do venerando Instituto Histórico o Gr:ográ- 
fico Brasileiro", 



SAO LUCAS NA GEOGRAFIA 

Não se h& de estranhar que um médico tenha procurado 
encontrar, nas suas pesquisas e nas suas viagens, o nome do 
patrono de sua profissão gravado em acidentes geográficos, 
identificando cidades, povoados, ruas, estradas, regiões, ser- 
ras, rios, lagos, balneários, ilhas, cabos, phssaros. animais. 

Que idéia! -- há de se dizer - essa de reunir tudo o 
que tem o nome de S h  Lucas nos mapas e nos dicionhrios 
geográficos. Nada mais e, entretanto, do que uma pequena 
parte de um vasto programa que vem sendo pacientemente 
executado durante muitos anos e que se resume em ~0ligh' 
dados que se refiram, direta ou indiretamente, a personali- 
dade do maior dos evangelistas - o "querido médico" de 
São Paulo. 

Quando as nossas pesquisas se voltaram para o campo 
da Geografia Física e da História Natural, pensavamos, 
diante da pobreza franciscana da realidade brasileira, que 
poucas coisas naveriamos ae encontrar rios aeiiiuis paises. 
No Brasil Sáo L,ucas é quase que um deslembrado. Não ha 
uma s6 igreja, ao que saibamos, que lhe tenha sido consa- 
grada. Só agora, num dos novos arrabaldes de São Paulo, 
o Caxingui, é que se lançaram os fundamentos de um tem- 
plo que terá o nome de São Lucas e êsse mesmo não ser$ o 
fruto de uma devoçáo pelo santo nem tampouco uma home- 
nagem especial a personalidade do grande fautor do Cristia- 
nismo ; os mentores da Curia Metropolitana sampaulina um 
belo dia se aperceberam de que existiam na grande capital 
igrejas com os nomes, por toda parte consagrados, dos evan- 
gelistas São João, Sáo Marcos e São Mateus; faltava o de 
SRo Lucas; aguardaram a criação de um novo bairro e ali 
deram inicio a uma paróquia de São Lucas. Ser$, numa 
força de expressão um templo de esmola, como se dissés- 
semos : 



182 K e v r s r ~  DO Irrsrrruro Hisronico E. ~ L O C R ~ ~ O F I C O  DE S. PAULU - 
- Vamos dar também o nome de São Lucas a uma 

igrejinha de bairro.. . 
Sendo São Lucas patrono dos pintores, também ainda 

não deparamos no Brasil com nenhuma referência de home 
nagem prestada pelos pintores ao seu protetor. Nem uma 
simples galeria, quanto mais uma sociedade -ou academia, 
como há em outros países. 

Apenas os médicos é que, entre nós, tém se lembrado 
de São Lucas, dando-lhe o nome a vários hospitais. 

Mas não queremos aqui nos ocupar nem de pinacotecas, 
nem de hospitais, nem de igrejas. São assuntos de outros 
capítulos dos nossos estudos sôbre São Lucas. O que cluise 
mos agora foi frisar que no Brasil São Lucas tem sido des- 
lembrado. e ã! 

Outro tanto náo acontece em alguns países, como v* 
mos ver, mesmo que nos limitemos a considerar s6 a topo- 
nímia geográfica. 

* * *  

Pesquisando a existência de lugares com o n0m.e de 
São Lucas, vamos encontrar uma distribuição geográfica e 
uma citação cronológica muito irregulares. Em 1inha.s ge- 
rais, podemos dizer que o nome de São Lucas foi dado aos 
núcleos de populaçáo quase que só durante a época. dos 
descobrimentos e por povoadores de origem latina, especial- 
mente pelos espanhóis. 

É sabido que os conquistadores do século XVI e or; des- 
bravaaos secuius A V 1 1  e h \ l l ~ l  levavam consigo uma gran- 
de fé religiosa ou iam abrindo veredas para a penetração de 
missionários, resultando dai a acentuada tendéncia de dar 
aos lugares o nome de santos. As cartas geográfica8 do 
Novo Continente ficaram, assim, repletas de nomes de san- 
tos, em contrastes com as de outras partes do mundo, onde 
èles nao sào frequentes embora tamoem tennam, aqui e ali, 
uma tal ou qual incidência. Nas Américas a pletora 6 de 
tal ordem que a repetição de um mesmo nome B.s vêzes 
ocorre em abundância, mesmo até numa limitada área. Os 
santos de maior devoção popular, como Santo Antonio', São 
Francisco, São José, Santa Maria, Sáo João, São Pedra', São 
Paulo, de uma forma geral e, de um modo particulair, em 
certas regiões outros santos de predileção mais restrita, como 
Santa Rosa, São Lourenço, São Jorge, São Cardos, etc., têm 



seus ncmes ligados a várias localidades, Bs vezes situadas n: 
mesma região, constituindo motivo frequente de confusões. 
Por essa razáo, muita vez se vê o nome do santo acrescido 
de uma ou mais palavras esclarecedoras. Assim, temos 
Santiago de Cuba, sanaaKo ae ias vegas, Sannago dei ~3s- 
tero, Santiago de 10s Caballeros, Santiago Humberstone, etc. 

No Brasii, o Conseino Nacional de Geografia reSOlVeU 
acabar com a multiplicidade dos mesmos nqmes, adotnndo 
o critério de conservar o nome na  localidade mais antiga, 
mudando o das mais novas ou acrescentandelhes uma 
expressão identificadora, como Sáo Caetano do Sul, São 
Pedro de Piracicaba, Sáo José do Rio Preto, Santa Rita do 
Passa Quatro. 

O nome de Sáo Lucas aparece excepcionalmente na  
Europa e na África; 6 raro na América do Sul e na América 
Central, bem como nos dois grandes países setentrionais da 
America do Norte, mas e bastante frequente no México. 

O portugués parece que nunca teve especial devoção por 
São Lucas, pois nem na Oceania (Timor), nem na Mia tM* 
cau e Goa), nem na África (Angola, Moçambique, etc) nem 
na America (Brasil) deixou uma só cidade com o nome de 
São Lucas, embora tivesse fundado numerosas cidades com 
o nome de Santos. Assim é que no Brasil só encontramos 
uma localidade recente com o nome de São Lucas - pequena 
estação ferroviária entre Santa Maria e Umeuaiana. no Sio 
Grande do Sul. Nas demais regiões da América Latina a 
toponímia São Lucas não existe ou e rara, com a exceção já 
assinalada do México. 

É digno de nota, entretanto, que não há em parte algu- 
ma do mundo uma cidade populosa com o nome de São Lu- 
tas. Já não queremos nos referir 8s grandes cidades como 
São Petesburgo, São Paulo, São Francisco, Saint Paul, Saint 
I,ewis, Santo Antonio, Santiago, San Juan de Porto Rico, etc. 
Mas nem mesmo uma cidadezinha de 5 ou 10.000 habitantes 
tem o nome de São Lucas, exceção feita - e única - da 
celebre Sanlúcar de Barrameda, na Espanha, que já no c* 
mêço dêste século andava abeirando os 25.000 habitantes. e 
hoje conta com cêrca de 35.000. O que há, na grande 
maioria dos casos, são luparejas de menos de mil 
habitantes. Parece que o próprio santo, na sua modêstia. 
náo permitiu que crescessem e assumissem os foros de cida- 
de, os núcleos de população que a êle foram consagrados. 

Mas vejamos a distribuição geográfica dos lugares que 
têm o nome de São Lucas. 
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Comecemos pelo pais de sua maior densidade, o Mréxico. 
Ali podemos dividi-los em dois grupos: o dos lugares sim- 
plesmente designados San Lucas e dos lugares em que o 
nome do santo é acompanhado de um complemento identi- 
ficador. 

Compreende o primeiro grupo : 
1. Uma antiga cidade San Lucas, hoje denominada E1 

Zapotai. tistá situada no Sul do %Iéxico, no soa> 
da serra Hueytepec, a 13 'quilômetros de San Cri,stobal 
de las Casas, no Chiapas. Tinha 1.044 habitantes em 
1952. 

2 .  Junto ao cabo do mesmo nome, no extremo sul da 
Baixa Calirornia, esta a povoaçao ae L ~ L L T L  LrLcas,  com^ 
pouco mais de 600 habitantes, a cêr-a de 145 quilôme~ 
tros suleste da cidade de La Paz, numa rc'sijo aro-ticia ú 

pescarias, em que há minas de chumbo e em que se 
cultiva a cana de açúcar. Não tem categoria adrninis. 
trativa, estando sujeita às autoridades de San Jo;sé de1 
Cabo. 

3 .  San Lucas, povoaçáo em Ramos Arizpe, Estado de 
Coahuila, com 115 habitantes em 1950. 

4. Snn Lueas, aovoacáo em Rosales, Estado de Chihuahua. 
com 290 habitantes em 1950. 

5 .  San Lucas, povoaç5o em Mesquital, Estado de Durango, 
com 207 habitantes em 1950. 

6. San Lucas, povoaçáo em Jerecuaro, Estado de euana- 
juato, com 910 habitantes em 1950. 

7.  San Lucas, povoaçáo em Moroleon, no mesmo Estado 
de Guanajuato, com 311 habititantes em 1950. 

8. San Lucas, povoação em Alfajayucan, no Estado de 
Hidalgo, habitada em 1950 por 260 pessoas. 

9. San Lucas, povoaçáo em Tula de Allende, Estacio de 
Hidalgo, habitada por 320 pessoas em 1950. 

10. San Lucas, povoação em Tlajomulco, Estado de Jalisco, 
tendo 481 habitantes em 1950. 

11. San Lucas, povoaçáo em Acolman, Estado do Mexico. 
tendo 154 habitantes em 1950. 

12. San Lucas, povoação em Amanalco, Estado do Mexico, 
tendo 491 habitantes em 1950. 
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1 .  San Olcas, povoação em Amatepec, Estado do México, 
tendo 153 habitantes em 1950. 

14. San Lucas, povoaçáo em Chiaula, Estado do Méxiw. 
tendo 281 habitantes em 1950. 

! 5 .  Snn Lucas, povoação em San Felipe de1 Profreso, Esta- 
tado do &Iéxico, tendo 434 ha3itarites em 1953. 

16. San Lucas, povoação maior, em Tejupilco, Estado do 
México, tendo 1.242 habitantes em 1950. 

17. San Lucas, povoação em Tlatlaya. Estado do México, 
tendo 159 habitantes em 1950. 

18. San Lucas, povoaçáo em Vila Guerrero, Estado do Mé- 
xico, tendo 198 habitantes em 1950. 

19. San Lucas, cidade do Estado de Michoacan, na parte 
central do pais, a 13 quil6metros a suleste de Huetamo, 
tinha 1.495 habitantes em 1930. Está sitiiada numa re- 
gião que produz açúcar, café, cereais e frutas. 

20. San Lucas, povoação em Galeana. Estado de Nuevo 
León, com 286 habitantes em 1950. 

21.  San Ltt.cas, povoaçáo em Tlacotepec, Estado de Puebla, 
com 272 habitantes em 1950. 

22. San Lucas, povoaçáo em Huamantla, Estado de Tlaxca- 
la. com 502 habitantes em 1950. 

23. San Lucas, povoaçáo em Melchor Ocarnpo, Estado de 
Zacatecas, com 100 habitantes em 1950. 

24. San Lucas, povoaçáo em Nievas. Estado de Zacatecas, 
com 648 habitantes em 1950. 

25. No município de Atzcapotzalco, no Distrito Federal, 
existia em 1926 a povoaçáo de San Lucas, tendo cêrca 
de 200 habitantes. 

26, No municipio de Cayoacan, também do Distrito ' ~ e d e -  
ral, existia em 1926 outra povoaçáo San Lucas, um 
pouco mais populosa, com cêrca de 500 habitantes. 

Vejamos agora os lugares do México em que o nome de 
San Lucas aparece associaáo a um complemento identifi- 
cador : 

1: San Lucas Amalinalco, povoação em Chalco, Estado do 
México. tendo 327 habitantes em 1950 



San Lucas Atoyatenco, povoação e m  San  Martiti Tex-  
melucán, n o  Estado de Puebla, com 1.298 habitantes 
e m  1950. 

San Lucas Camotlan, pequena cidade do Estado de 
Oaxaca, tendo 760 habitantes e m  1950. 

San  Lucas Cuauhtelulpan, povoação do Estado de 
Tlaxcala, com 855 habitantes e m  1950. 

San Lucas E1 Grande, povoação e m  S. Salvador e1 Ver- 
de, n o  Estado de Puebla. Aqui o fundador quis exaltar 
a personaiiaaae de São Lucas, acrescenranao-ine o 
epiteto de E1 Grande, talvez só por ele até hoje apli- 
cado. Apesar da pomposidade do nome, o lugar ainda 
não conquistou foros de cidade, embora e m  1950 abri- 
gasse 1.412 habitantes, havendo, n o  próprio México, ci- 
dades com população menos numerosa. 
San Lucas Huarirapeo, povoação e m  Hidalgo, E:stado 
de Michoacán, tendo 367 habitantes e m  $950. 

San L u c h  Ixcotepec, povoação e m  San  Carlos, Jaute- 
pec, no Estado de Oaxaca, tendo 268 habitantes e m  
1950. 

San Lucas Ojitian, vila do Estado de Oaxaca que ficou 
gravada n a  história do México porque ali se proclamou 
o Plano de Tuxtepec. A povoação t inha 1.643 halbitan- 
tes e m  1950. 

San  Lucas Patoni, povoação e m  Tlalnepantia, Estado 
do México, tendo 219 habitantes e m  1950. 

San Lucas Pio, povoaçáo e m  Indaparapeo, Estado de 
Michoacán, tendo 815 habitantes e m  1950. 

San Lucas de1 Pulque, povoaçáo e m  Temascoli~eper, 
Estado do México, tendo 519 habitantes e m  195Cl. 

San Lucas Quiauini, cidade do Estado de Oaxaca, n a  
quai o recenseamento de 1950 acusava 974 habitantes. 
San Lucas Tecopilco, povoação e m  Xaltocán, E,stado 
de Tlexcala, com 1.078 habitantes 6 m  1950. 

San Lucas Tejaluca, povoação e m  Teopantlan, E,tado 
de Puebla com 417 habitantes e m  1950. 

San  Lucas Tepetlacalco, povoação e m  Tlalnepantia, Es- 
tado do México, tendo 236 habitantes e m  1950. 
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16. San Lucas Teteletitlan, povoaçáo em Atexcal. Estado 
de Puebla, com 232 habitantes em 1950. 

17. San Lucas Texcaltitlan, povoação em Donato Guerra, 
Estado do México, tendo 533 habitantes em 1950. 

18. San Lucas Tlacochcalco, povoaçáo em Santa C m  de 
Tlaxcala, Estado de Tlaxcala. com 800 habitantes em 
1950. 

19. San Lucas Tlanichico, povoaçáo em Trinidad de 
Zaachila, Estado de Oaxaca, tendo 284 habitantes em 
1950. 

20.  San Lucas de Toquixi, povoacão em Atlomajalcingo 
de1 Monte. Estado de Guerrero, com 228 habitantes em 
1950. 

21 . San Lucas Totornaloya, povoação etn Aculco. Estado dij 
México. tendo 1.140 habitantes em 1950. 

22. San Lucas Viejo, povoaçáo em Tlacotepec, Estado de 
Puebla, com 390 habitantes em 1950. 

23. San Lucas Xochimanca, povoação em Xochimilco, no 
Distrito Federal, com 864 habitantes em 1950. 

24. San Lucas Xolox, povoação em Tecamác, Estado do México, 
tendo 688 habitantes em 1950. 

25. San Lucas Zoquiapan, cidade do Estado de Oaxaca, 
tendo 1.57% habitantes em 1950. ano em que o municipio 
do mesmo nome abrigava 4.143 pessoas. 

. - 

Queremos crer que a população consignada acima e 
computada pelo recenseamento de 1350 se rerere não apenas 
ao núcleo residencial das povoaçóes, mas aos habitantes de 
toda a circunscrição que leva o nome de São Lucas. A lista 
que acabamos de apresentar de lugares em que o nome San 
Lucas aparece associado a outro, mostra, ao mais simples 
exame, que geralmente o nome aposto é um nome aut6ctc- 
ne, indígena, sem dúvida nome primitivo do lugar onde se 
estabeleceu o núcleo de população a que se quis ligar o nome 
do evangelista. 

Fazendo uma revisão numérica dos dados que conse 
guimos coligir e referentes ao México, podemos dizer que h& 
nesse pais 26 lugares com o simples nome de San Lucas e 25 
em que o nome ao santo é associado a outro, para sua melhor 
individualbaqáo. 



Se formos verificar a distribuiçao geográfica dêsses nu- 
cleos de população pelos vários estados. encontraremos os 
seguintes números : 

N? de lugares 
Nome do Estado San Lucas 
México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
Oaxaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Puebla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ' 
Tlaxcalâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Distrito Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Michoacán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Guanajuato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Hidalgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Zacatecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Baja California I 
Chiapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Chinuakua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coahuila I 
Durango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Guerrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Jalisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Nuevo Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

- 

. . . . . . . . .  Total 51 

Resumindo : Estados inexicaiios (Distrito Fprleral in- 
clusive) onde existem lugares com o nome de San Lucae;, 18 : 
Estados onde não existem localidades com o nome de San 
Lucas 11. Uma pesquisa mais profunda poderá modificar 
êsses números. 

Passemos agora ao que pudemos encontrar' na Amcérica 
Central. 

Na Guatemala há dois municípios em que o nome San 
Lucas vem associado a uma palavra indigena por certo já 
preexistente como designadora da região. Um dêles chama- 
se San Lutas Tolimán. Tinha em 1950 5.443 habitantes, dos 
quais 3.006 viviam na cidade a cêrca de 1.320 metros de alti- 
tude. O mimnicípio compreendia então uma aldeia, um "ca- 
sario", e 10 "fincas". Está situado no Departamento de So- 
lola. San Lucas Tolimán serve de acesso aos vulcões Toli- 
mán e Atlitan. A cidade está aos pés do Tolimán: o vulcSo 



Atlitan acha-se a 8 quilômetros de distancia. O municipio 
produz café e açúcar. 

O outro municipio Watemalteco é o que fica no Depar- 
tamento de Sacatepéquez, e tem o nome de San Lucas Saca- 
tepéquez. Sua popula.ção era de 3.454 habitantes em 1950, 
sendo que 1.760 viviam na zona urbana a cêrca de 2.945 me- 
tros de altitude. O municipio compreendia entáo 3 aldeias, 
1 "casarios" e 1 "finca". Produz frutas e cereais. 

Em Honduras existe uma aldeia com o nome de San 
Lucas. Está situada no municipio de San Francisco, no 
Departamento de Gracias. No sul de Honduras tambem 
existe outro lugar com o nome de San Lucas. É mais impor- 
tante: é um município com cêrca de 1.600 habitantes, com- 
preendendo 6 aldeias e 9 "casarios"; a cidadezinha tem 2 
escolas públicas e está situada em região serrana a cêrca de 
1.300 metros de altitude, no distrito de Texiguat, Departa- 
mento de E1 Paraiso, a cêrca de 25 quilômetros de Juscarán. 

Na Nicaragua há uma povoaçáo denominada San Lucas. 
Está no Departamento de Madriz, a 11 112 quilõmetros de 
Somoto, contando em 1950 apenas 387 habitantes. A cir- 
cunscrição produz milho e animais domésticos. 

Na Costa Rica, existe o presídio correcional de San Lu- 
tas, localizado na pequena ilha do mesmo nome, que se acha 
no golfo de  Nicoya, ao largo da costa da provincia de Pun- 
tarenas. 

X * *  

Na América do Sul, em apenas 6 paises o nome de São 
Lucas aparece na toponimia. 

Vejamos: há uma referência de um "fundo" chileno com 
o nome de San Lucas. Deve ser uma pequena povoaçáo. ESt% 
localizada na provincia de Bio-Bio, Departamento de La Laja. 
Tinha 230 hab'itantes em 1926. 

No Pem também se consigna a existência de uma pe- 
quena loca!idade com o nome San Lucas, situada no distrito 
de Colan, na província de Pait,a, em Piura, perto do lago 
Titicaca. 

No Equador existe uma pequena localidade com o nome 
de San Lucas. Fica ao sul do país, na provincia de Loja. 

O Cantão boliviano de San. Lucas tem sua administraqho 
sediada na cidade do mesmo nome, com cêrca de mil habi- 
tantes, B beira da estrada que vai de Sucre a Tarija. Nas, 



cercanias há minas de prata e cultivam-se a batata e a 
cevada. 

Maior número de referências vamos encontrar na Argirn- 
tina. E, curioso, quase que numa só região: duas pequerias 
povoações na provincia de Jujuy e uma na província de Elal- 
ta. Em Jujuy, uma das San Lucas está no Departamerito 
de San Pedro, à margem direita do rio Grande. Tinha cêrca 
de 150 habitantes em 1926 e era sede de um juizado de paz. 
A outra San Lucas da mesma provincia está no Departamlen- 
to de Valle Grande e tinha em 1926 igual população. A San 
Lucas da provincia de Salta é um pouco maior: tinha 300 
habitantes em 1926. Está situada no Departamento de S8an 
Carlos. 

No Brasil, existe a estação ferroviária de São Lucas, 
localidade do município de General Vargas, na ramal de 
Santa Maria a Uruguaiana, entre as estações de São Pedro 
e Umbu, à margem esquerda do rio Ibicui-mirim, no Itio 
Grande do Sul. 

Nos demais países da América do Sul não encontranios 
referências de cidade ou povoação com o nome de São Lucas. 

Ainda no hemisfério sul, a Oceania não nos apresentnu 
uma só citação ao alcance de nossas pesquisas, mas a África 
do Sul nos deu uma simples e quase apagada referência : um 
lug-arejo no território do Cabo da Boa Esperança a pouiios 
quilômetros a noroeste do porto de East London na Coista 
do Oceano Índico. Chama-se St. Lukes. Está consignado no 
"Seria1 Map Service", de Londres, Inglaterra (1945) e vem 
assinalado com a grafia antiquada de St. Lukes, com "s" 
no fim. 

Na Asia apenas encontramos a ilha de St. Luke, no arQui- 
pélago Mergui, no mar Andaman. Como se trata de il!ha 
habitada, possivelmente tem uma povoação com o noine de 
São Lucas. Não pudemos certificar-nos disso. 

Na Europa também foram poucas as referéncias clue 
encontramos. 

Na Espanha existe uma pequena San Lucas de Parada 
de la Sierra, povoação da município de Gudinã, em Orenise, 



perto da fronteira norte de Portugal. Existe, também, a te 
ponímia Sanlúcar, vocábulo que também se refere ao evan- 
gelista, tanto que aparece em certas cartas geográficas para 
assinalar o cabo da Baixa California. São três as cidades 
espanholas denominadas Sanlúcar, tôdas situadas na Anda- 
luzia. A maior delas chama-se Sanlúcar de Barrameda. É 
um pòrto de certa importância comercial, com cêrca de 35.000 
habitantes, situado na desembocadura do Guadalquivir, na 
província de Cadiz, sul do país. Se o seu nome está origi- 
nhriamente ligado a São Lucas, como tudo faz crer, por certo 
que essa cidade é o maior de tôdas as que tem o nome do 
santo. Adquiriu a cidadania em 1579. Possui alguma indús- 
t,ria (sabão, aguardente) e é pòrto de exportação de azeite. 
vinho, trigo, cevada, barrilha. Seu nome está gravado na 
História porque foi o ponto de partida da 30 viagem de C e  
lombo ao Novo Mundo em 1498, bem como o da célebre 
viagem de circunavegação de Fernão Magalhães, em 1519. 

A segunda cidade espanhola é Sanlúcar la Mayor, que 
apesar do nome, é bem menor que a outra, pois contava com 
menos de 5.000 habitantes no comêço dêste sécu!o. Dispõe-se 
na curiosa forma de uma c m ,  dividindo-se, assim, em qua- 
tro bairros. É cidade fabril. Está na província de Sevilha, a 
25 quilômetros da sua capital. 

A terceira e San Lúcar de Guadiana, pòrto de segunda 
categoria, na província de Huelva, junto a franteira de Por- 
tugal, quase na costa do Atlântico; sua população não ultra- 
passava 765 habitantes em 1887. 

Na Suiça existe uma pequena localidade denominada 
,St. Luc. Está no condado de Valais, no sul do pais, no vale 
do Anniviers, a exatamente 469 13' de latitude norte e 70 37' 
de longitude leste de Greenwich. Acha-se pitorescamente si- 
tuada numa encosta alpina, a 1.650 metros de altitude, fora 
de estradaprincipal, mas recebe mala postal quatro vêzes 
por dia. É um centro de passeios e excursões, conhecido por 
seu clima sêco, dizendese que é o lugar da Suiça onde menos 
chove. Colocada num fim de autoestrada, Saint Luc é ponto 
de partida para os alpinistas que fazem a ascensão ao Bella 
Tola e ao Righi do Valais. Ao alto da montanha, existe, a 
2.300 metros, o Hotel Weisshorn sur Saint Luc e na povoação 
há entre os hotéis outro que também leva o nome do evan- 
gelista - o Hotel Bella Tola e St. Luc. Os bons hotéis, pen- 
sôes e "chalets" fazem de St. Luc. um recanto dos mais apre- 
ciados para gôzo de férias. Apresenta aspectos tradicionais 
muito curiosos, como a "casa do pão" que é um edificio de 
todo mundo, utilizado pelos moradores para fazer a sua pro- 



visão de pão. Cada familia tem o seu dia de prepara~r o 
substancioso alimento conforme relação que se acha afixada 
à parede da ampla sala de manipulação. A um canto, ntuna 
estante, guardam-se as marcas de cada faniilia. representandc 
o seu próprio brasão ou suas iniciais, ou o seu sinal consen- 
cionado, com que assinalam os pães antes de irem ao fo:mo, 
de maneira a reconhecê-los depois de assados, o que permite 
ser usado o forno, econ6micamente, ao mesmo tempo, poi 
várias famílias que estão no seu dia de fazer pão. A pro 
visão é feita para quatro a seis meses, pois em tõda a re!:iáo 
do vale do Anniviers o povo prepara o seu pão só duas ou 
três vêzes por ano, comendo-o duro e ressequido. Afirmando 
porém que não há necessidade de dentista em toda a zona, 
os habitantes de Saint Luc oferecem prazeirosamente aos 
turistas os seus pães recém-assados. 

Na Itália há duas localidades com o nome de San Luca. 
Uma delas está em Veneta, na provincia de Vicenza, a 5 
quilômetros de Marastica, a esquerda do vale do Astico, que 
e um tributário do rio Bacchiglione, afluente do Brenta. A 
cidade chama-se San Luca di Crosara e tinha 1.830 habitan- 
tes em 1926. A outra localidade San Luca está no extrtemo 
sul da peninsula, a poucos quilômetros da costa do :Mar 
Jônico. Acha-se ao pé do Monte Zelirio e separada de Re~gio 
di Calabria pelo Aspromonte, ao pé do qual o herói Garibaldi 
foi ferido a bala em 29 de agósto de 1862. Essa San Luca fica 
exatamente a 28r 9' de latitude norte e 16P 4' de lonqi1;ude 
leste de Greenwich:. Tinha 2.200 habitantes em 1926. É 
sede de um município da Calabria, na provincia de Reggio, 
Circulo de Gerace. 

Na França. existe St. Luc nos arredores de Evreux-Sud, 
a 2 quilõmetros de Prey, no Eure. É um povoado que apf?nas 
contava com R1 habitantes em 1923. 

Voltando a Aménca, vamos encontrar no Canadá, pro 
víncia de Saskatchewan, uma pequena localidade denomi- 
nada St. Luke. Está a meio caminho entre a cidade de 
Jorkton e o Kenosee Park Ainda no Canadá existem outras 

.localidades consagradas ao Evangelista, agora com o nome 
francês de Sarnt LZLC. uma delas está em New Brunswick; 
outra na provincia de Quebec, denominada St. Luc de Ma- 
tane; e uma terceira e cabeça de um municipo da mesma 
provincia de Quebec, nas proximidades de Saint Jean, não 



muito distante da fronteira dos Estados Unidos. Tivemos 
ocasião de atravessá-la, em setembro de 1956, ao fazer uma 
jornada de Montreal a Boston. É uma pequena cidade cor- 
tada pela mdavia federal no 7 dos Estados Unidos e que se 
prolonga pelo Canadá. A rua principal é a da estrada, per- 
pendicularmente cortada por 10 a 12 pequenas ruas. A 
igreja paroquial de Saint Luc está ao lado da estrada, no 
centro da localidade; tem uma fachada de pedras, com dois 
nichos, onde se agasalham imagens em tamanho natural; 
a porta principal, assim como duas outras aue a ladeiam, 
terminam em arco, bem como todas as janelas e nichos, 
obedecendo as linhas gerais da arquitetura das igrejas da 
regiáo; é um templo católico, inaugurado em 1827. O censo 
de 1956 mostrou que a cidade é habitada por 450 famílias, 
com um total de 2.050 pessoas, tódas católicas e usando a 
lingua francesa. 

O município de Saint Luc está no temtório que perten- 
cia a Compagnie des Cent Associés e foi por ela concedido 
em 15 de janeiro de 1635 ; mas como os senhores da concessão 
não cumpriram com as obrigações assumidas, o território 
reverteu a Coroa de França e a sua povoação só se iniciou 
em 166.5 por iniciativa dos jesuitas. A paróquia de Saint-Luc 
era incialmente muito extensa, abrangendo parte do ter- 
ritório hoje pertencente aos Estados norte-americanos de 
Vermont e de New York. Com o tempo foi sendo fraccionada 
e hoje é uma simples paróquia pertencente à diocese de Saint 
Jean, localidade vizinha, muito mais nova mas que a ultra- 
passa em população e importância. A igreja incendiou-se em 
4 de julho de 1875, morrendo queimado o prefeito da cidade, 
quando tentava salvar os ornamentos sagrados. Em 1877 a 
igreja estava reconstruida, para ser também destruida por 
novo incêndio em 6 de maio de 1945. A 6 de abril de 1947 
pela terceira vez se benzia a igreja de Saint Luc, agora cons- 
truida com suas paredes de pedra. No município de Saint 
Luc, acha-se instalada uma importante indústria de velas 
para atos religiosos. Há, também, dentro dos limites de 
Saint Luc uma estação de vilegiatura, com acomodaçóes 
confortáveis, na aprazivel ilha de Sainte-Therèse, no rio 
Richelieu. 

* * I .  

Falta-nos registrar o que encontramos nos Estados Uni- 
dos. As condicóes em que se desenvolveu êsse grande pais 
miaram um aspecto rnultiforme na  história do povoamento 



do seu vasto território. Para. se compreender essa diversi- 
dade, é preciso que se leve em conta o fator religioso. 

A maioria das seitas protestantes náo admite a simti- 
dade dos homens. Tanto os apóstolos como as demais gpn-  
des figuras do Cristianismo são nomeados sem o clhijsico 
"santo" do Catolicismo. Para essas seitas religiosas, São 
Pedro e São Paulo tão tratados como qualquer outro vivente 
humano - Pedro e Paulo. Sáo Lucas, porém, tem uni ca- 
racteristico: é o Lucas Evangelista, melhor dito o Eva.nge 
lista Lucas. Ora, em regiões onde predomina o protestan- 
tismo, como em certos lugares dos Estados Unidos, é dle se 
supor que uma localidade denominada Lucas tenha recebido 
ésse nome em homenagem ao evangelista. Por isso, vaunos 
consignar aqui a existência de Lucas; pequena povoação ao 
sul do Estado de Iowa, Estados Unidos, com uma populaçáo 
de 420 habitantes em 1950. O município corresuondente, que 
também leva o nome de Lucas, tinha naquele ano 1:1.069 
habitantes, compreendendo uma zona agrícola e pastoril. Há 
outras Lucas, como veremos adiante. 

O espírito de competição religiosa talvez tenha influído 
para que se fundasse, no mesmo Iowa, outra localidade con- 
sagrada ao evangèlista: é a denominada Saint Lucas, com 
apenas 158 habitantes, situada no nordeste do Estado, a 16 
quilômetros a noroeste de West Union. É curioso que traga 
o nome do Santo em espanhol ou português. Se o fundador 
fôsse um luterano ou um anglicano, certamente o nome :seria 
Saint Luke. St. Lucas deve ter tido um padrinho catblico, 
talvez um mission&rio espanhol ou português. 

Nos Estados Unidos há outro lugarejos com o nome do 
santo. Na South Carolina existe uma pequena locali,dade 
com o nome de Saint Luke, desta vez em inglês. Na Cali- 
fornia encontra-se uma povaçáo com o nome espanhol de 
San Lucas. Assim, nos Estados Unidos, lembrando a mesma 
grande figura da Igreja, existe quatro povoações com nomes 
diferentes: Lucas, St. Lucas, St. Luke e San Lucas. 

Desta última pudemos conseguir alguns dados interes- 
santes. É uma povoaçáo situada à beira da rodovia federal 
no 101, possuindo cêrca de 450 habitantes. Está numa região 
acidentada, a meio caminho das montanhas e do mar, entre 
San Francisw e Los Angeles, a cêrca de 136 metros de alti- 
tude, conservando a tradição de produzir excelentes cavalos 
de corrida. A história do local começou w m  a instalaçã,~ da 
MissionSan Antonio de Padua na California. Os padres 
criavam gado e estabeleceram vários "ranchos" para ccudar 



da criação. Um desses "ranchos", destinado a atender o 
"ganado mayor", recebeu o nome de Rancho San Lucas, a 
cêrca de 150 anos atrás. Em 1886, o Rancho São Lucas per- 
tencia a familia Trescony, quando se construiu a estrada de 
ferro. O local para uma estação foi doado pelo proprietário 
da estância. Mr. Troscany se opôs a que a estaçáo recebesse 
o nome de "Troscany" proposto pelos construtores da estra- 
da: havia de ser San Lucas. E assim foi. Ao raiar do século 
X.X, San Lucas tinha 2 igrejas e 2 lojas : possuia um pequeno 
jornal e mantinha uma banda municipal com 40 figuras, que 
fazia retretas nas tardes de domingo em apropriado coreto. 
Mas dois ternveis incêndios sobrevieram e o progresso pa- 
rou, dando oportunidade a que se desenvolvesse a cidade 
vizinha de King City, a cêrca de 16 quilômetros para o norte. 
Hoje, San Lucas é menor do que era dois anos após sua 
fundação. Mas a igrejinha restante é muito bonitinha, 
tendo sido restaurada pela família Trescony, por fôrça de 
uma promessa feita durante a Grande Guerra de 1918. É 
um pequeno templo católico e tem capacidade para cem 
pessoas. A sua volta erguese um grupo de casas, em que se 
véem uma loja, o correio. uma escola mista que serve tam- 
bém a vizinhança, as instalações ferroviárias com dois eleva- 
dores de grãos e vários armazéns. População, nada mais do 
que 150 habitantes. A cérca de 15 quil6metros para o sul, 
está em plena exploração o campo petrolífero de San Ardo. 
Durante a última guerra. San Lucas foi um dos campos de 
treinamento para os soldados do Pacifico. Como se vê, San 
Lucas da California tem uma história, triste. É ela mais 
uma demonstração de que São Lucas não é um bom padrinho 
de cidades. Em compensação, é um excelente patrono de 
hospitais. Por ter sido médico, sem dúvida. 

Na toponimia geográfica, podemos encontrar muitas pe- 
quenas cidades e lugarejos em que o nome Lucas aparece 
desacompanhado do São. Pode ser que em muitos casos 
houvesse a intenção de homenagear o santo. mas isso só 
seria esclarecido com o estudo da fundaçáo de cada lugar. 
O nome da cidade de Lucca, na Italia, parece não ter qual- 
quer ligação com o evangelista. Assim, provàvelrnente, as 
outras Luca existentes em vários países (perto de Rio Quar- 
to, na Argentina; na ilha adriatica de Giuppana, na Jugos 
lavia; na ilha Longa, também no Adriático, a suleste da 



Istria; na Croacia, na Hungria, na Moravia, na Polõnia,, na  
Checoslovaquia e na Servia, com a grafia Luka e com a gra- 
fia Luke na Estõnia. Com a grafia Lúcar, existe uma loca- 
lidade na Espanha, na província de Almeria, situada aio pé 
do monte São Marcos, que se sobressai na  Sierra Lúcar. 

Na França existe Luc nos Departamentos de Aveyron, 
de Lozère e de Hantes Pyrenées; há  Luc nos cantóe,s de 
Rodez e Langogne. 

Há um Luc-en-Diois, nos arredores de Die, a meio cami- 
nho entre Lyon e Marseille; há um Luc-sur-Mer, na costa do 
Mancha, ao norte de Caen; há um Luc-sur-Orbieux no De- 
partamento de Clude. 

Na Luanda, Africa portuguêsa, existem 2 povoações cha- 
madas Lucas, ambas na freguesia de N. S. Conceição, conse- 
lho de Muxima. 

Na Somália existe uma povação Luk, 9. margem do rio 
Juba. 

Nos Estados Unidos vamos encontrar, com o nome de 
Lucasville uma povoação de 1.250 habitantes no Estado de 
Ohio; com o nome de Lucas, localidades nos Estados de 
Iowa, Kansas, Kentuchy, Michigan, Ohio, South Dak.ota; 
com o nome de Lucca, no North Dakota; com o nome de 
Luke, no Estado de Ma~yland e no Hawai. O município de 
Lucas, no Ohio, onde está a cidade de Toledo, tem cêrca de 
350.000 habitantes. 

No Canadá também h& xma povoação Lucasville, na 
Nova Escocia, e exlste o "canal Lucas", que é o estreito que 
liga o lago Huron com a baía Georgiana. 

Na Argentina existem Lucas a1 Norte e Lucas a1 Sur, 
no Departamento de Villaguay, provincia de Entre Ri,os. 

Na ilha Timor, costa sul, há a localidade Lucas, It foz 
do rio Lucas, no reinado de Lucas, submetido ao donunio 
português; é povoada pelos belos, cujo rei pagava tributo 
em dinheiro e em homens para o trabalho dos colonizado- 
res, Lucas possuia 4.750 fogos e 38.000 habitantes em 1881 

No Brasil também temos uma Lucas, na  comarca de São 
João, na Paraíba 

* * * 

Quanta rua haver& por esse mundo afora com o nome 
de São Lucas? Poucas, por certo. Geralmente as ruas são 
denominadas por números ou recebem nomes historiccis ou 
geográficos, de homens ilustres. de datas, de cidades, de 



paises, de flbres, de pedras preciosas e até de santos predile 
tos, onde o espírito religioso predominava na administração 
pública ou nos criadores de cidades. Ora, São Lucas nunca 
foi um santo popular. Apenas tem sido lembrado nos luga- 
res onde a conquista e povoaçáo estiveram a cargo de mis- 
sionários religiosos, para os quais sempre estavam presentes 
as figuras dos evangelistas, sem qualquer destaque ou predi- 
leção por São Lucas. Na formação de cidades, quando as 
ruas começaram a se multiplicar, já então os missionários 
tinham sido substituidos por autoridades civis e entre 
estas São Lucas sempre foi letra morta. Assim, não se 
deve estranhar a raridade de uma "rua São Lucas". Até 
agora só encontramos uma: na parte velha da cidade de 
Quebec, Canadá, existe uma "rue de San Luc", não muito 
extensa, compreendendo uns oito a dez quarteirões, estreita. 
de pouco tráfego, servindo a edifícios de um e dois andares, 
de construçáo antiga. 

Na cidade norte-americana de Charlston, na Carolina do 
Sul, existe uma Lucas Street, mas, talvez, não tenha qual- 
quer relação com o santo. Cabe-nos porém o dever de regis- 
tar a existência de outra via pública com o nome do evan- 
gelista - a Road Saint Luke, nos arredores de Boston, Mas- 
sachussetts, Estados Unidos, compreendendo o caminho que 
conduz ao Convento de Saint Luke. 

A Bolivia dedicou a São Lucas um dos seus cantóes. 
EstB situado no Departamento de Chuquisaca, província de 
Cinti, para o sul de Potosi, em direção ao vale do Tarifa. 
O cantáo de San Lucas tem ricas minas de prata, produz 
cevada e batatas e agasalha cérca de 12.000 habitantes. 
Dentro do seu território existe a povoação de San Lucas, com 
925 habitantes em 1950 

Mais importante, por certo, 6 a divisão administrativa 
que tem o nome de Saint Luke na ilha Dominica. Essa ilha, 
como se sabe, faz parte das Pequenas Antilhas e pertence 
a Grá Bretanha. Está administrativamente dividida em 10 
paróquias. Tendo cada uma o nome de um santo : St. John, 
St. Paul, St. Peter, St. Andrew, St. David, St. Joseph, St. 
Mark e St. Luke. A área que traz o nome de St. Luke, si- 
tuada ao sul da ilha, é sensivelmente menor que a área da 
maioria das não abrangendo mais do que cêrca de 
5 por 6 1/2 quilometros. 



Na denominação das partes da ilha de Dominica a in- 
fluência espanhola talvez não se tenha feito sentir, pois os 
nomes são apresentados em inglês e, o que é mais im:por- 
tante, alguns dos santos representados são muito populares 
entre os ingleses - como Sao Jorge, Santo André e São Pa- 
tricio, santos que não têm as preferências votivas dos pclvos 
ibéricos. Foi, sem duvida, o inglês que desta vez se lembrou 
de São Lucas. 

Há certos lugares, sem ser região, cidade ou povoado, que 
receberam o nome de São Lucas. Nas grandes estradas de 
rodagem dos Estados Unidos e do Canadá, os cruzamentos 
principais são conhecidos como "Junctions" e recebem um 
nome que os identifica. Talvez o mesmo ocorra na Ingla- 
terra, que ainda não conhecemos. Em uma fita cinemato- 
gráfica produzida nos Estados Unidos, mas cuja ação se :pas- 
sava na Índia, tivemos a oportunidade de ver a palavra 
"junction" marcando um importante cmamento ferrovihrio, 
onde o filme tinha quase integralmente o seu cenário. P'ode 
ser que nas estradas de rodagem o cruzamento favoreça o 
estabelecimento de um pequeno núcleo de população e &te 
precise de um nome para ser identificado, mas também pode 
ser que o nome do lugar já preexistisse à própria construção 
das estradas. Assim, difícil seria dizermos com segurança 
como e porque tem o nome de St. Luc a "junction" existente 
no Canadá, perto de Montreal, a sudoeste da cidade. É 
curioso assinalar a expressão híbrida, meio inglesa, meio. 
francesa. Isso faz supor que o nome Saint Luc já caracteri- 
zava o lugar antes de ali se cruzarem as auto-estradas, de 
construção recente. 

Outro lugar que tem o nome de São Lucas é o estatiele 
cimento balneário existente em Budapest, na Hungria. Iqca 
ao norte de Buda, quase em frente à ilha danubiana de Mar- 
gafethen, perto da ponte que liga essa parte da cidade a 
Pest. Tem o nome de St. Lucasbad, também escrito Luk:&s 
Furdo à maneira magiar. O balneário é construido a céu 
aberto por causa da alta temperatura das águas e obedece 
ao estilo do século XVIII. Contém nas suas paredes late- 
rais placas de agradecimento pelas curas alcançadas. C:on- 
tase que um eremita da Idade Média - os banhos de 
Budapest são conhecidos há mais de 2.000 anos - costu- 
mava encaminhar os doentes para as fontes de São Lucas, 
tratandoos não só com a água que atinge-c-ternperaturs~ de 



60? centígrados, mas, também, com a lama que se acumula 
dentro do próprio balneário e que era utilizada para a cura 
de sete moléstias. Que moléstias?, perguntará o curioso. 
A lenda náo nos esclarece, mas os prospectos e a propagan- 
da de St. Lucasbad afirmam que de toda a Europa acorrem 
a Budapest reumáticos e sofredores do estômago para colhêr 
os benefícios que as fontes de Sáo Lucas proporcionam, 
numa estupenda vazáo de 8.500.000 litros d'água por dia. 

No Brasil, nos confins de Mato Grosso, assinala Maxi- 
miano Lemos uma gruta com o nome de São Lucas, "algu- 
mas léguas distante da gruta de São Joáo, nas mesmas serras 
do Paraguai, num monte em forma de zimbório". 

I * *  

Haverá no  com o nome de São Lucas? Quanto santos 
têm seu nome ligado a correntes fluviais! Rios caudalosos, 
como o São Francisco no Brasil, o Saint Lawrence no Canadá 
para só citar os maiores, receberam o nome de santos. Todo 
o martiroIógio já deve ter sido percomdo na busca de nomes 
para conferir a correntes d'água. A repetição de nome é 
muito frequente, até mesmo em uma só bacia hidrográfica. 
Há em Sáo Paulo, o exemplo curioso do rio Sáo Lourenço, 
que recebe como afluente o São Lourencinho, como se 
houvera um santo menor com o mesmo nome.. . 

De São Lucas só encontramos duas referências: o r10 
Sanlucar na Espanha, que desce das montanhas de Puerto 
Alto na província de Sevilha, l a n ç a n d ~ e  no Guadalquivir 
depois de um percurso de 84 quifômetros norte-sul, e o arroio 
San Lucas, no Departamento do Valle Grande, na provincia 
Argentina de Jujuy, sendo uma das cabeceiras do rio San 
Lorenzo - outra vez repetido São Lourenço. 

Na Argentina também existe um Arroyo Lucas, na pro- 
víncia de Entre Rios, região desbravada pelos jesuitas, o que 
nos faz crer que o nome tenha sido dado em homenagem ao 
santo. É um afluente do rio Gualeguay, que vai ter ao rio 
Paraná. A margem direita do Arroyo Lucas, existe a p@ 
voaçáo Lucas a1 Norte que está a oeste de Concórdia. No 
Brasil também há um rio Lucas, afluente do Guanháes, em 
Minas Gerais. 

Não encontramos citação de lago denominado Sáo Lu- 
tas. Apenas achamos, em alguns mapas, em zona deserta 
da Australia Ocidental, a cêrca de 1290 de longitude leste e 
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21° de latitude sul, em Lucas Lake, possivelmente descoberto 
por algum explorador que tinha o nome de Lucas. 

Na orografia o nome de São Lucas é uma raridade: ape- 
nas encontramos uma serrania San Lucas, última represen- 
tação da cordilheira Oriental dos Andes Colombianos. Si- 
tua-se no Departamento de Bolivar, estendendo-se entre o 
rio Cauca e o Brazo de Simití do rio Magdalena. O ponto 
culminante da Serrania de San Lucas está perto da fron- 
teira do Departamento de Antióquia, na elevação denomina- 
da Alto de1 Tamar, com 2.350 metros de altitude. Os noines 
bíblicos que acabamos de citar mostram muito bem que a 
homenagem a São Lucas é autêntica e revestme, até, de um 
simbolismo curioso: se o evangelista nasceu na Antióqluia 
asiática, também a serrania San Lucas provém da Atióqluia 
Colombiana.. . Curiosa coincidência, nada mais. A ser- 
rania San Lucas proporciona vistas majestosas, nas suas 
múltiplas ondulaqóes que se mantêm entre os 1.000 e os 2.009 
metros de altitude, e vão acompanhando a direção do Cauca 
para se perderem à esquerda entre Tiquisio e Morrocoynl e 
ao norte em frente a localidade de E1 Banco na margem do 
Madgalena. Além do Alto de1 Tamar, a Serrania San Luicas 
apresenta os picos de Guarumal, Coreoval e La Horida. 
Abrange uma região desabitada. 

Na orografia do Brasil não há São Lucas, mas encon- 
tra-se Lucas como sendo uma colma em Santa Luzia. Goiás; 
como sendo serra do Ceará, em Santa Quiteria; como sendo 
serra do Rio Grande do Norte, no município de Serra Negra 

Na Espanha já assinalamos uma serra Lúcar, nome 130s 
sivelmente ligado a uma homenagem ao evangelista. 

* * *  

Quantas ilhas haverá com o nome de São Lucas? lqão 
seráo muitas, por certo. Apenas conseguimos ligeiras infor- 
mações sobre três. 

Uma delas pertence S. Birmania. Está situada ao sul 
do país junte a costa da península da Malaia, aproxim~d* 
mente a 10" 8' de latitude norte e 98O 12' de longitude leste 
de Greenwich. É uma pequena ilha, em plena região tm 
pical, fértil, habitada. Faz parte do arquipélago das Mergui 
no mar Andaman. Embora as cartas eeoqráficas consienem 
o nome Saint Luke. muito prov&velmeite ã sua denomi6ação 
foi dada por navegantes portuguêses em caminho 'de Macau 
ou de Timor. Perto dela está a ilha de São Marcos, batiza- 



da, por certo, na mesma época. Os nomes dos dois outros 
evangelistas talvez tenham sido lembrados para ilhas meno- 
res da mesma região, que nem todos os mapas assinalam. 

Outra ilha, talvez a menor das três, é uma ilha fluvial, 
Fica no rio Uruguay. Chamslue San Lucas e pertence h 
Argentina, estando compreendida no seu território de Misio- 
nes, no Departamento de Concepción. 12 fértil e habitada. 
Deve seu nome, por certo, aos jesuitas que desbrava-ram essa 
região. Maximiano Lemos assinala no rio Urumay, como 
pertencendo ao Brasil, a ilha São Lucas Grande. Trata-se, 
provavelmente. da mesma ilha. 

A terceira ilha com o nome de São Lucas pertence a 
Costa Rica, na América Central. É talvez a mais importan- 
te das três. Chama-se também ilha de San Lucas, em espa- 
nhol. Seus contornos são irregulares, com costas acantila- 
das, mas geralmente de fácil acesso. Está situada no Gôlfo 
de Nicoya, no Oceano Pacífico, ao lado da costa da província 
de Puantarenas. a cêrca de 7 quilômetros e meio a oeste da 
cidade do mesmo nome. Tem pouco mais de três quilãme- 
tros de comprimento por quase dois e meio de largura. 
Apresenta três baías, uma das quais também tem o nome 
de San Lucas. Ainda se denomina Sáo Lucas um povoado 
existente na ilha e que é sede de colônia correcional, instala- 
da em 1873. Os presos cultivam cana, café, banana e batata 
doce. Há também pastagens e gado 

Tem o nome de Cabo San Lucas a proeminência mais 
meridional da península da Califomia. Como se sabe, essa 
península abrange uma vasta área, formando uma imensa 
língua de terra que vem do norte do México e acompanha a 
sua costa do Pacifico até quase a metade dessa longa faixa 
litorânea. A península termina em ponta aos 22O 52' de lati- 
tude norte e 1090 53' de longitude oeste de Greenwich. Ali 
está o cabo San Lucas e ali se estabeleceu um núcleo de popu- 
lação que recebeu o mesmo nome e hoje conta com pouco mais 
de 600 habitantes. É uma região de pescaria marítima e ali 
se cria gado e se cultiva a cana. O subsolo é rico em chumbo. 
O cabo São Lucas é uma ponta de pequena altura, mas ests 
ligado a uma cadeia de montanhas que se avista do Owa& 
pacmco de uma distância de 80 quilômetros. Logo '&l&,' 
para o lado do Gôlfo da Califomia, estendese uma ampla 
baía, muito aberta. Tem, também, o nome da Bata San 
Lutas. - 



O nome de San Lucas dado ao cabo vem do tempo da 
conquista do pais pelos espanhóis. Talvez tenha sido desco- 
berto ou assinalado a 18 de outubro, dia de São Lucas. Era 
hábito dos exploradores daquela época dar aos acidentes 
geográficos o nome do santo do dia. Em um velho mapa. do 
ano 1660 vimos consignado êsse cabo com o nome de 1San 
1,ucas. Esse mapa representa a peninsula da Califoinia 
como se fora uma-longa ilha, o que vale dizer quenáo estava 
então ainda muito bem conhecida a costa norte do Pacil'ic~. 
Emtoutro mapa, de 1842. vem grafado St. Lucar. 

Ao descrever vários animais que vivem na Baixa C:ali- 
fornia, os naturalistas norte-americanos conferiram-1.hes 
atributo de San Lucas, para identificá-los em virtude de 
pequenas características regionais que apresentavam. Teinos 
assim um gavião San Lutas,-uma espécie de corruira 13an 
Lucas, uina lagartixa San Lucas - tudo porque o cabo 13an 
Lucas era o ponto de acesso à região pará . ~ os cientistas que 
a quiseram estudar. 

Não se iria dar o nome de São Lucas a um feio re:pr& 
sentarite dos répteis. Mas, como na região do Cabo 1Jan 
Lucas, na Baixa California, existe uma espécie de lagarto 
com certas caracteristicas, foi-lhe dado o nome de St. Lucas' 
Gecko. É o Diplodactylus unctus dos naturalistas. É piinta- 
dinho e vive nos celeiros, sendo conhecido como debulhador 
de cereais ( thrasher ) . 

Também não ficaria bem o nome de Sáo Lucas para cima 
ave de rapina, como o gaviáo. Mas existe, pela mesma razão 
acima apontada, um gaviáo da Baixa California com o no- 
me do evangelista. É o San Lucas'Sparrow Hawk, cientifica- 
mente classificado com o nome de Falco sparuerius peninsu- 
Iaris. É semelhante ao gaviáo do oeste dos Estados Unidos, 
mas é menor e de cor mais clara. 

Quem depara com o símbolo que é o boi alado aos pés 
de São Lucas, na submissa atitude de um sefvidor sempre 
pronto a atender a vontade do seu senhor, tem o direito de 
supor que uma lenda popular tivesse colocado asas no touro 
para que fácil e rapidamente transportasse o evangelista. hs 
terras onde sua. palavra fósse necessária. Mas a ninguém 
nunca.ocorreu supor que São Lucas, como a Divina Pomba, 
andasse voando como passarinho; de penas coloridas e ale- 
gres, animando os galhos secos, provendo as novas ninhadas, 
distribuindo seu canto celestiai.de mil gorjeios diferentes,. . . 

vai um -São Lucas. . .  . ~. 

- Onde? . . . . . . . . 



- Olha ! Sentou naquele cacto. É a sua moradia pre- 
dileta. 
- Oh ! que lindo ! E como canta ! 
O diálogo pode ter sido realidade: o São Lucas passari- 

nho existe, de fato. Mas não recebeu o nome como homena- 
gem ao santo, mas como referência. a região onde vive e onde 
adquiriu certas características que lhe deram um lugar à 
parte na lista ornitológica. Estamos falando de um peque- 
no pássaro, semelhante a nossa corruira e Que vive na região 
do cabo San Lucas, na Baixa California. 

Pertence a familia dos Troglodytideos. Os americanos 
o chamam de San Lucas cactus wren. Seu nome científico 
é Campylorhinchus affinis, por ser muito semelhante ao 
Campylorhynchus - brunneicapillus. É um passarinho par- 
do, pequenino, canoro. Algumas espécies têm o rabo com- 
prido. Vive geralmente qos cactos, mas no sudoeste dos 
Estados Unidos costuma fazer ninho na parede das casas. 

Outra referência a pássaro com o nome de Sáw Lucas 
encontramos no "American Naturalist", VIII, 327, 1.873, onde 
se assinala a existência do "St. Lucas thrush", cientifica- 
mente denominado Harporhyncus cinereus, semelhante ao 
tordo ("thraser").comurn na Europa, porém densamente pin- 
tado de castanho escuro. 2 da família dos Turdideos e tem 
fama de ser grande cantor. Pudessemos nós entender a voz 
dos pássaros e estariamos recebendo alegremente as lições 
de São Lucas através da voz canora, suave, talvez inocente 
de uma delicada criatura de Deus.. . 

Difícil será situar, num trabalho como este, a denomin* 
cão "São Lucas" dada a um navio. O navio não é um aciden- 
te geográfico, mas é um meio de conexão entre cidades marí- 
timas. Assim esta pequena nota não ficará totalmente des- 
locada num fim de capitulo destinado a lembrar São Lucas 
na Geografia. 

Deve ter havido, no tempo e no espaço, embarcaç2s que 
receberam o nome de "São Lucas". Não as encontramos 
porém, nem delas tivemos noticia, com uma única exceção. 
E isso porque o desaparecimento misterioso da nau "São 
Lucas" causou dolorosa sensaçãc na época, permanecendo por 
muito tempo na lembrança do povo português e até foi con- 
signado num dicionário enciclopédico, (Grande Enciclopédia 
Portuguèsa e Brasileira, XXVII. 531 ). Não podemos dizer 



quantas vêzes fêz essa nau a longa travessia dos oceanos, n6 
caminho de Goa. O certo é que ela fazia a carreira da, Índia 
Em 1590 a "São Lucas" deixou Lisboa para mais uma viag,em 
demorada. E "dela nunca mais houve noticias" - informa 
e Enciclopédia. E acrescenta: "Correu que um incêndio a 
destruiu em pleno mar". Se dela nunca mais houve noticia 
como poderia ter corrido a versão de um incêndio destruidor', 
A primeira vista, é estranhável tal registro histórico: mas 
devese levar em conta que, no século XVI, muita vez as naus 
faziam a travessia em caravana e, assim, o incêndio pòdt 
ter sido visto, de longe, pela m a w a  de outra nau distaiitt 
que não pôde prestar socorro à companheira de jornada. h 
2roteção de Sáo Lucas não evitou o trágico desaparecimento 
Também, ao que saibamos, nunca mais se pòs o nome dc 
:vangelista em um navio. E em iates e veleiros, que os há en. 
irande níunero por êste mundo afora? Terá algum mécticc. 
,embrado o nome do seu patrono para identificar a sua (em 
oarcaçáo de vilegiatura? Que estas e outras interrogaq%% 
Aue aventuramos bem como as  que se acham implícitas nestt 
zrabalho possam ser respondidas pelos que deram atençác~ àL 
iiossas palavilis, e que as respostas venham ter ao ncissc. 
ronhecimento. Só assim, as nossas falhas e omissões poder& 
ser devidamente reparadas. Contamos, pois, Com a COOp6 
ação  de todos. 



DISCURSO PRONUNCIADO AOS 25 DE JANEIRO 
DE 1957, PELO DR. CARLOS DA SILVEIRA, AO 
PASSAR A PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO HIS- 

TÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

Senhor Doutor José Pedro Leite Cordeiro 

Tendo sido Vossa Excelência eleito para o cargo de Pre 
sidente do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, de- 
vendo exercer tal função, de hoje até 25 de janeiro de 1960, 
cumpre-me, ainda como ocupante desta cadeira, apresentar a 
Vossa Excelência os meus cumprimentos e votos de feliz 
gestão no mandato que se vai iniciar. 

Foi, Vossa Excelência eleito em outubro, na forma regu- 
lamentar, e a afluência de votantes, em número nunca visto 
até então, atesta o prestígio social do novo chefe dêste sexa- 
genario sodalicio. 

Vossa Excelência ê um sócio que conta já bastantes anos 
como elemento integrante do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, e, longe de ser um simples associado, tem 
sido de real eficiência aqui, não só nas funções que tem tido, 
dentro dos estatutos, como em bastantes casos e Bs vêzes 
difíceis, desses que ocorrem na vida de quaisquer socie- 
dades. 

É também de relevar agora a boa vontade que Vossa 
Excelência sói manifestar, não apenas nas questões própria- 
mente sociais, mas, ainda, e muito, em casos individuais 
que dizem respeito ao interêsse particular de cada um de vez 
que Vossa Excelência, alem de cidadão benquisto e muito 
relacionado, é também clínico cuja ciência e experiência têm 
tido não poucas oportunidades de evidência, com relação a 
quantos o procuram e são prontamente servidos. 

Com predicados tais e tantos, Vossa Excelência é o 
homem talhado para a direção desta Casa e para a solução 
dos problemas normais daqui, não &mente os novos que se 
apresentem, mas um outro que, bem a contragosto, fui obri- 
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gado a protelar. Não e do nieu feitio criar dificuldades a 
quem quer que seja, bem como adiar, por prazer, soluç&!s de 
problemas que, porventura, existam. Se ficaram, e porque 
não pude acertar a melhor maneira de resolvê-los. 

Mas, Vossa Excelência está perfeitamente a par de tôdas 
essas coisas pois que, tendo pertencido à diretoria de 11956, 
acompanhou de perto tudo o que foi feito e tudo o que não 
foi feito. 

Fui eleito em janeiro de 1956, a fim de comp1et:ar o 
tempo do presidente renunciante, o muito honrado, operoso 
e competente Professor Emesto de Souza Campos. Embora 
em estado precário de saúde, agravado pela não pequena 
contagem de setenta e três rtsonhas p~imaueras, aceit,ei o 
encargo que foi assaz fecundo em esforços condizentes com 
as finalidades estatutarias. Houve conferências, cursos, ex- 
posições e, nesses trabalhos, muito se manifestou a boa von- 
tade geral, mola real de toda atividade produtiva digna d.essa 
classificação. 

Quero declarar aqui a minha profunda gratidão a Lodos 
os dignos consócios e a outras dignas pessoas que tmto 
cooperaram para que o ano social corresse nas condições de 
operosidade em que se desenvolveu. 

É, porém, tempo de transmitir o exercício do cargo que 
venho desempenhando, ao meu ilustre sucessor. Declaro, 
portanto, empossado, nas altas funções de presidente do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o Senhor Doutor 
José Pedro Leite Cordeiro a quem convido para assentar-se 
na cadeira presidencial. Antes, porém, tenho a honra de 
convidar a Excelentissirna Senhora Dona Maria Izabel de 
Macedo Soares Leite Cordeiro a colocar na lapela do seu 
digno espôso o distintivo que a êle compete em virtude da 
função que passa a exercer. 



ORAÇAO DO SR. J. P. LEITE CORDEIRO, PRESI- 
DENTE ELEITO DO INSTITUTO HISTÓRICO E 

CEOCRAFICO DE S. PAULO 

Que as minhas primeiras palavras, ao ser empossado na 
presidência do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, 
expressem os profundos agradecimentos de todos os inte 
srantes da nova diretoria aos consócios que, através do seu 
voto, nos prestigiaram e nos guindaram a esta posição, uma 
das mais altas e de mais pesados encargos no cenário cul- 
tural paulista. 

Toca-nos uma grande responsabilidade : - a de manter- 
mos bem acesa a chama de amor e devotamento a êste 
sodalicio cujas glórias e belas tradições, cujos admiráveis 
empreendimentos e cujas inequívocas demonstrações de pa- 
triotismo, constituiram, no longo decorrer de seis decênios, 
um dos paradigmas da vida piratiningana. 

Náo existe no sagrado solo paulista entidade de cultura 
mais antiga nem mais ativa, haja vista a série enorme de 
realizações registrada nos anais da Instituição, cuja história 
é um ininterrupto, um quotidiano desdobrar-se nas ativida- 
des determinadas pelos nossos estatutos e uma luta constante 
para a concretização dos ideais apontados e acalentados pelos 
fundadores em fins do século passado. 

O montante de seMços já prestados é imenso, e, diante 
dessa verificação, mais cresce a nossa responsabilidade. 
Habituados, porém, de longa data, ao ritmo dessa operosi- 
dade, inspirados e incentivados pela obra meritória das ge- 
rações que nos precederam nesta Casa, olhos voltados, por- 
tanto, para o passado onde encontramos os melhores exem- 
plos e as mais sábias lições, corqões e almas bem como 
fórças e energias vibrando de entusiasmo ante o futuro que 
nos espera e, amparados em uma grande vontade de traba- 
lhar, contamos com a ajuda de todos os integrantes de nosso 
quadro social, sem exceção de ninguém, contamos levar 
adiante os obietivos comuns a fim de aue S. Paulo. mais 
uma vez orgufhoso de seus filhos, possa, com ufania, 'osten- 
tar a todo o pais a sua glori0Sa divisa: - PRO BRASILIA 
F'IANT EXIMIA. 





SENADOR CESAR LACERDA DE VERGUEIRO 

Surpresa e emocionada recebeu a Nação a noticia do fa- 
lecimento dessa figura singular que foi César Lacerda de 
Vergueiro, nascido em 11 de junho de 1886, morto a 31 de 
janeiro de 1957. 

Descendente daquela pujante aristocracia rural de que 
nos fala Oliveira Viana, conservou César Vergueiro, inque- 
branthveis aquêles traços de cavalheirismo que lhe marca- 
ram, sempre, a personalidade. 

Cuidadoso no trato pessoal, trajando-se com apuro, sem 
afetação nas maneiras comuns da vida social - era real- 
mente um fidalgo, no alto sentido. 

A simplicidade e a compreensão das fraquezas inerentes 
às contingências humanas, levaram-no, como politico e ho- 
mem de sociedade ao fastígio da popularidade que desfru- 
tava, não só em São Paulo, mas em todo o,Pais que êle co- 
nheceu nos pontos mais afastados do Sul, do Norte e do 
Centro, em época em que os meios de transportes do Brasil 
eram os primitivos. Sensivel à dor alheia, além das insti- 
tuições de beneficência que protegeu - o seu lema era servir 
a quem quer que o procurasse. Assim, a popularidade que 
gozava no seio de todas as classes sociais tinha bases dura- 
douras porque despretensiosa e humana. Fazia da amizade 
um culto, em torno do qual giravam suas constantes preo- 
cupações. 

Quando o drama das paixões políticas faziam que se 
partisse o é10 de uma de suas afeições - muito sofria. Ainda 
em consequência disso, a constante de suas visitas. Visitava 
amigos e parentes, fazendo empenho em manter, vivas, entre 
as velhas famílias paulistas os laços de sangue e de coração 
que as prendiam "à minha santa mãe". 

Em política, jamais se afastou César Vergueim das 1' 
nhas mestras do Partido Republicano Paulista, em cujas 
fileiras militou com dignidade. 
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Defendeu com bravura a autonomia do Estado, e fugiu, 

sempre, as seduções do ditador que inutilmente procurou 
atrai-lo a sua órbita. 

Rendendo-lhe o preito de minha admiração cheguei por 
vêzes a manifestar-me de público. Assim, em abril de 1942, 
escrevi no jornal "A Manhã": 

"Vitor Konder e César Vergueiro". 
"De excepcional significação revestiu-se a cerimônia do 

batismo do aviáo "VITOR KONDER há dias ocorrido nesta 
capital. . 

Terá sido essa porventura a mais expressiva de quantas, 
no gênero, se têm realizado aqui e alhures sob os altos rtuspi- 
cios do Ministério do Ar, de tempos a esta parte. rí: que dois 
vultos de extraordinário relêvo nos fastos da luta pela avia- 
ção brasileira, foram chamados S, cena que o ministro Eialgrir 
do Filho neste momento agita em prol dos mesmos ideais que 
há 18 anos passados empolgavam a visão patriótica de Vitor 
Konder e de César Lacerda de Vergueiro. O primeiro, rninis- 
tro da Viação, aliava aos seus espontâneos entusiasmos pela 
navegacão aérea ainda inexistente no Brasil, a sua qua1:idade. 
de membro do Govêrno. 

Era o próprio Estado a estimular e congregar esparsos 
esforços em torno à solução do grave problema. O segundo, 
césar Lacerda de Vergueiro, deputado federal; era blem o 
representante popular na campanha benemérita. Homem 
dinâmico e destemeroso, demonstrando com o próprio exem- 
plo em viagens arriscadissimas - a viabilidade da aerwnave- 
gacão entre nós, estava em toda parte animando, incenti- 
vando, convencendo. E em derredor de ambos, com o seu 
apoio moral. todos os brasileiros que ansiavam pela aproxi- 
mação dos nossos centros de cultura espiritual e de produ- 
ção econômica com o encurtamento das distâncias através da 
ação civilizadora do aviáo. 

O primeiro, de sua alta posição no govêrno da Repúlblica, 
irradiava sua açáo envolta no presti.@o que o poder erripres- 
ta ; o segundo trabalhava bafejado pela simpatia e pela admi- 
ração que inspirava a quantos se interessavam pela magna 
causa, sendo eleito presidente do Aerc-Club Brasileirci que 
então se fundou. Eram duas forças que se completa.vam. 
num sentido prático de organização, em s6lidas bases. 

Dessa fase heróica de trabalho e de orientação para o 
futuro da aeronáutica nacional Vitor Konder e Cesar Ver- 
gueiro, sem favor nenhum, são pioneiros. 

Não cabe no estreito espaço de uma crônica ligeira ilus 
trar com citação de fatos o juizo que acabo de expander. 



Mesmo porque os òradores que se fizeram ouvir na manhã 
chuvosa de 2 do corrente, no Campo de Marte, foram pródi- 
gos em pormenores sobre o trabalho dos dois ilustres patri- 
cios, nesse campo de atividades. O que eu desejava fazer 
aqui era consignar a intima e suave alegria que se apoderou 
de César Lacerda de Vergueiro ao receber o. convíte para ser 
o paraninfo do "Vitor Konder". Coração sensibilissimo, o seu 
discurso reflete toda a bondade, toda a meiguice, toda a be 
leza que envolve a sua alma de arminho, onde a maldade 
jamais encontrou guarida. Homem civilizado, culto e viaja- 
do, espírito desprendido e bem formado, a sua satisfação teve 
origem na oportunidade que se lhe ofereceu para, passando 
em revista época notável na vida do Brasil, falar do saudoso 
amigo e companheiro, a enaltecer-lhe as virtudes e memorar- 
lhes os feitos. E conseguiu sem dúvida o nobre objetivo. De 
tal sorte se houve César Lacerda de Vergueiro na sua oração, 
que o perfil de Vitor Konder surgiu nítido através da palavra 
elegante e sóbria do fidalgo paraninfo. Eu, que pessoalmente 
não conheci êsse digno auxiliar do eminente snr. Washington 
Luís, seria hoje capaz de a f i a r  o contrário; que o vi e que 
com êle falei. Milagres da sugestão. Ao seu calor, quando 
emanado de fonte pura tudo se ameniza e se aprimora. E 
assim é, realmente, César Lacerda de Ver,queiro. A ihaneza do 
seu trato pessoal transforma a sua residencia num refúgio a 
quantos necessitam de um pouco de conforto moral ou a quem 
está sentindo o seu bom humor a pique de naufragar. O 
mago da rua Jandaia tem remédio para todos os males e o 
portador das preocupações mais acab~nhantes,  após meia 
hora de convívio com aquela multidão de amigos que cercam 
César Lacerda de Vergueiro, retoma satisfeito e tranqüilo ao 
seu ambiente. Sem articular sequer uma palavra sobre 
aquilo que o abate, encontra lenitivo a sua angústia na  feli- 
cidade que irradia de todos os semblantes e fuzila em tôdas 
as direções. 

Um ponto existe, em Sáo Paulo, que polariza toda a vida 
do Estado. 

Habitantes do interior a passeio ou a negócio pela Pauli- 
céia; industriais e comerciantes da capital; políticos no des- 
favor dos poderosos do dia e administradores em plena lua 
de mel com os altos dirigentes do País; jornalistas e cantc- 
res; banqueiros e candidatos à Academia de Letras; médicos 
e advogados; filhos de outros estados em trânsito pela me- 
trópole bandeirante diariamente se defrontam na casa de 
Mar  Lacerda de Vergueiro em permanente e fervoroso 
culto ao cavalheirismo e ta amizade. 
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São Paulo, abril de 1942 

Luiz Tenório de Brito" 

No meu livro: "Memórias de Um Ajudante de Ordens" 
refiro-me as criações do Dr. César Vergueiro, Ordem Tem- 
plária dos Irmãos Sofredores e Pensão Recreativa Paidista, 
na ordem sevinte:  

"Foi pois em época assim plena de apreensões patrióti- 
cas, de dúvidas morais e de perigo definitivo para as liber- 
dades públicas que surgiu em São Paulo a "ORDEM TEM- 
PLARIA DOS IRMÃOS SOFREDORES". 

Não se tratava aliás de reuniões eventuais, a êsmo p r c ~  
cessadas. Não. Era uma instituição perfeitamente organi- 
zada com uma diretoria responsável, orientada por um1 esta- 
tuto que é um modêlo de síntese. Veja-se : 

Artigo l? - Não existe o artigo l?. 
Artigo 20 - O artigo 20 confunde-se com o l?. 
Artigo 30 - Os casos omissos serão resolvidos pela di- 

retoria. 
Artigo 4! - Revogam-se as disposições em contrário. 
Com a faculdade que lhe conferia tão sábio est;a.tuto 

criou a diretoria, que se constituiu do Dr. César Lacerda de 
Vergueiro, presidente honorário, coronel Luiz Tenório de 
Brito, presidente; e, Dr. Maximiliano Ximenes, secretário, 
tesoureiro e orador; vários órgãos auxiliares, julgados ileces- 
sários a eficiência dos trabalhos. Por exemplo: os cargos de 
hermeneuta e de poeta. Para ocupar o primeiro foi aclama- 
do o saudoso médico Dr. José Lopes Ferraz, personalidade de 
escol, cavalheiresco e ilustrado. Prefeito de Olimpia, onde 
há alguns anos clinicava, sua influência de homem ciinliz% 
do transformara aquele antigo centro de tmculentas tradi- 
ções numa sociedade culta e elegante em que o gõsto pelas 
coisas superiores da inteligência se estendeu a tõdas as ca- 
madas sociais. Deputado federal, faleceu José Lopez F'erraz 
quando a vida apenas começava, aos quarenta anos de idade. 

Ocupou o lugar de poeta, por direito de conquista, o enge- 
nheiro José Carvalho Sobrinho. Inteligência viva, orador 
fluente e humorista, sua veia poética acentuada, por vêzes 
sarcástica, trazia graça e movimento ao assunto do dia, ao 
retraçar em versos o perfil do novo "irmão". Havia ainda 
o caricaturista da Ordem, exercido com brilho pelo artista 
Arnaro Junior e o de fotógrafo, pelo habilissimo amador 
César Lacerda. 



Pelo sentido da designação, a "Ordem Templária dos 
Irmãos Sofredores" poderá lembrar entidades ou fases hisM 
ricas na evolução da humanidade. 

Posso afirmar, porém, que se isso acontecer será por 
mera coincidência. . . Enquanto noutras épocas irmáos de 
ideal viviam na sombra e quando descobertos serviam de 
pasto feras, em tomos banquetes de circos romanos, os 
sofredores do século XX andavam as claras, realizando-se as 
suai refeições nos melhores restaurantes de Piratininga.. . 

Realmente. Ocorriam as reuniões da confraria em almo- 
ços de recepção ao noviço que o pagava. Aí, em plano alto, 
sentavam-se o presidente honorário com o homenageado do 
dia e convidados em ponto conveniente da mesa que chegou 
a contar com duzentos convivas ; o presidente, o secrethrio - 
tesoureiro - orador, distribuindo-se à vont~de nos outros lu- 
gares as demais pessoas. ' Atendiam aos convites da Ordem 
personalidades de relêvo em todos os setores de atividade no 
Estado. Jornalistas, escritores, artistas, políticos em dispo- 
nibilidade, juizes e membros do Ministério Público, comer- 
ciantes, industriais, médicos, professôres, engenheiros, advo- 
gados, funcionários públicos, prefeitos e pessoas gradas do 
interior. Cada qual no seu lugar, começava a cerimônia 
dirigindese o presidente ao novo irmão sofredor nos seguin- 
tes têrmos, segundo o poeta da confraria, com as variações 
que as circunstâncias impusessem: 

Irmão Morse, o velho rito 
Dêste modesto convento, 
Manda que eu seja expedito 
Ao falar neste momento. 
Eu, Luiz Tenório de Brito, 
Coronel sem Regimento, 
Na Irmandade te admito 
Pelo teu merecimento. 

Antes, porém, comunico 
Que por seres muito rico; 
Os Irmáos decidirão, 
Com nobreza e até com arte, 
De como aqui despojar-te 
Do derradeiro tostão. 

Ou então, mais conciliador, esclarecia: 



Nesta Irmandade, Abner, 
Só ingressa quem puder 
Suportar êste convento.. . 
Olha os irmãos que aqui estáo: 
Todos têm no coraçáo 
Um profundo sofrimento ! . . 

Tomava em seguida a palavra o orador oficial para 
saudar o recipiendário. Com aquelas altas virtudes do tri- 
buno que lhe são reconhecidas, erguia-se o Ximenes. Era o 
momento de ternura da festa, que êle sabia conduzir com 
arte inexcedível. Arrebatava a assistência e comovia o novo 
irmão. Depois, simultâneamente com o cardápio, ouviaim-se 
os demais oradores, na proporção de três minutos para cada 
um. Era a hora do humorismo sadio que se expandia pelo 
recinto, esfuziante e quente. Com êsse cerimonal forani re- 
cebidos na Irmandade os senhores : 

Dr. Lourenço Dessimone, Coronel Clarismino Luis Pe- 
reira, Dr. Maximiliano Xienes ,  Dr. Rocha Braga, Paulo 
Bonito, Dr. Abner Mourão, Vitor Morse, Dr. João Gomes 
Martins Filho, Antônio Emidio de Barros Filho, Comendzdor 
Vicente Amato Sobrinho, Felicio Lanzara, Comendador Mario 
Guastini, Comendador p m a n  Gianini, Comendador Alterto 
Bonfiglioli, Rogerio Giorgi, Dr. Gabriel da Veiga, Aclolfo 
Milani, Jorge Bitar. 

O saudoso cronista Lelis Vieira escreveu na edição de 
3 de setembro de 1940 do Correio Paulistano um artigo com 
o titulo : 

A CEIA DOS CARDIAIS 

"Como vocês sabem, a Confraria dos Irmãos Sofredlores 
se reune uma vez em cada época designada pela diretoris, 
para prestar homenagem ao confrade prèviamente escluap 
tejado.. . 

Trata-se, nada mais nada menos de reuniões inócuas, 
pretexto apenas para ir ao encontro de velhas amizades e 
cultivo de almas do mesmo teor, naipe, padrão, tipo e se- 
melhança. 

Graças a Deus entre nós ainda há disso, quer dizer, 
afinidades de idéias, aproximações de espíritos, que se eriten- 
dem, consciências que se ajustam, objetivos que se coniple 
tam, patriotismo que se alça aos paramos do azul. pensando 
sempre no Brasil harmônico, rítmico, forte, grande, próspero 



e à altura de sua própria gente. Em torno daquela mesa, 
centenas de Irmãos se avistam no mais lindo ambiente de 
cordialidade, durante cujo ágape são proibidas quaisquer 
manifestaçóes de tristezas, discursos campanudos, solenes, 
paus, perobas, cacetes, chatos e outros ingredientes impró- 
prios para menores. . . 

Ali só se respira o ar da alegria como se haure o per- 
fume do bem estar numa atmosfera magnífica de afeições, 
simpatias, doçuras, fora outros fenômenos de quem vive bem 
com a consciência". 

Tôdas as reuniões dos Sofredores se realizaram em 
restaurante desta capital, menos o almoço do Jorge Bitar 
que foi servido no Pare - Cá, que o P ione  construiu no 
meio de belos parreirais, no alto de formosa colina das pro- 
ximidades de S h  Roque ab re  a rodovia oficial. 

Devese a alteração à circunstância de haver o Dr. Júlio 
Prestes prometido ao Bitar comparecer ar, sacrifício do seu 
ingresso na  irmandade se a solenidade se realizasse fora da 
capital. 

A diretoria escolheu então Pare - Cá. E foi grande o 
sucesso. Além dos freqüentadores habituais, lá estiveram, 
especialmente convidados, velhos amigos do solitário das 
Araras, retraídos como êle da vida social. 

Foi um dia de emoções inenarráveis com todas as aten- 
ções voltadas para o Dr. Júlio Prestes. 

Carvalho Sobrinho, quase lirico, traçou os rumos aos 
viajantes : 

Pare - Cá, pois mais adiante, 
Ninguém encontra bom vinho. 

Pare - Cá, é o restaurante 
Que ameniza o seu caminho. 
Santo Lelis, Lelis Santo. 

Pare - Cá, no velho ninho, 
Quem aqui pára ouve o canto 

De quem só canta o bom vinho. 
Doutor Alcides Ferran, 

Desde o juiz até o meirinho, 
Aqui n h  há quem não pare 

Para beber o bom vinho. 
Vereador Nestor Macedo. 

Largue a botica ao Murtinho, 
Pare cá não tenha medo, 

Pois é remédio o bom vinho. 



Pare cá eu paro aqui, 
Eu sou Carvalho Sobrinho. 

Pague as quadras que escrevi 
Com um tonel de bom vinho. 

A ordem era um refúgio. Ali, sob aquêle ar de bririca- 
deira os discursos de três minutos muito diziam. Embora 
não houvesse claro propósito politico, era evidente que a 
liberdade da palavra, suprimida lá fora pela ditadura, en- 
contrava guarida no seio da Irmandade onde refloria inten- 
sa. E razáo havia para isso. A nação estava cansada e des- 
crente dos homens de 30. O chefe do Govêrno, um caudilho 
inexpressivo, incapaz de uma ação criadora, ao menos conser- 
vadora, só se mostrava ativo nos golpes que sucessivamente 
desferia em beneficio próprio contra instituições e pessoas, 
amigos ou adversários. 

Com a sombra da guerra iminente que avançava a pas- 
sos largos, precaviam-se todos os países, organizando-se para 
a crise eventual, menos o Brasil que só se preocupava com 
obras suntuárias no Rio de Janeiro que perpetuassem o nome 
do ditador. Assim, no dia em que fomos arrastados ao tre- 
mendo conflito, não havia em depósito uma tonelada sequer 
de petróleo nem qualquer outro gênero de importação. 

Procurando-se derivativo no famoso gasogênio, faltavam 
as chapas indispensáveis a sua fabricação, campeando em 
tôrno delas desenfreado câmbio negro, que se estendeu afinal 
a outros artigos, mesmo de produção brasileira. 

Criado o órgão de controle à economia nacional, de8cli+ 
rou em entrevista amplamente divulgada pela imprensa, o 
snr. João Alberto, primeiro coordenador nomeado, que não 
"tinha nenhum plano organizado e com o tempo iria ver o 
que tinha a fazer". Era a incúria, a incompetência, a de- 
sordem. 

Correu certa vez a noticia de que o secretário de Segu- 
rança Pública, coronel Scarcela Portela, deliberara proibir 
as reuniões dos Sofredores. A informação era verdadeira. 
Fingindo ignorar o golpe que se preparava, convidou a dire- 
toria o Secretário para o almoço seguinte. Desarmado, não 
compareceu, mas a festa transcorreu em paz.. . 

Dentro do seu ponto-de-vista, tinha razão o guardiáo em 
Sáo Paulo das instituições getulianas 

Corifeu de Azevedo Marques escreveu para a Rádio Tiipi, 
"No Carrossel da Política", em dias de 1948, a interessante 
crônica que com a devida vênia transcrevo, apesar de longa: 

"A história da ditadura e da luta contra ela ainda 1160 



foi escrita. Pouco sabemos sôbre o estadonovismo e muito 
menos sobre a luta contra sua existência. 

A reação democrática teve as mais diversas formas e, 
muitas vezes, agiu dentro dos mais íntimos quadros do Es- 
tado Novo. 

Somente os comunistas, ate hoje, falaram sobre a luta 
que empreenderam contra a ditadura. E o fizeram mane- 
jando, como sabem fazer, a arma da propaganda. De tal 
forma, para muitos foram êles os únicos adversários do Es 
tado nascido com o dez de novembro. 

As demais forças democráticas, desviadas para outras lu- 
tas, sem unidade de comando, a procura de uma constante, 
não tiveram tempo ainda de olhar para trás e fazer histbria 

É certo ser melhor viver um momento histórico, do que 
escrever sôbre êle. E a democracia está vivendo ainda o seu 
momento histórico, defrontando os mais diversos empecilhos. 
Um dia porém a história será feita. Veremos então que a 
luta contra a ditadura foi muito maior do que julgamos. De 
tudo se serviram os "maquis" para forçar a onda democrática. 
O clube de futebol, o livro, a conferencia, a reunião literária, 
as religi5es e as instituições de caridade foram usadas conio 
armas de luta contra a opressão. 

Aqui, como nos outros estados, a luta se processou. Estu- 
dantes ou operários, intelectuais ou militares, todos foram 
mobilizados. 

Em São Paulo tivemos, dentre outros, dois fortes redutos 
na luta contra o Estado Novo. no momento bem camu- 
flados. 

Um foi a Pensão da rua Jandaia, isto é:  a casa do dr. 
César Vergueiro. Na inocência dos seus almoços, o que o Sr. 
César Vergueiro na realidade fazia era reunir girondinos. 
jacobinos e montanheses na mais conseqüente luta contra o 
getulismo. Lá, num território neutro, os mais importantes 
membros das interventorias ouviam com superior tolerância 
os ataques tremendos às instituições estadonovistas. 

Vimos certa ocasião, numa. mesma mesa, debatendo teses 
opostas, Gabriel Monteiro da Silva, diretor do Departamento 
das Municipalidades e Hélio Mota, presidente do rebelado 
Centro 11 de Agosto; vimos perrepistas sucumbidos, de couro 
liso, pelados pela escova da ditadura, ao lado do feliz Sr. 
Antônio Feliciano, procônsul em S6o Paulo do Sr. Vargas. 

Diante de todos, porém, como força de equilibrio, com- 
pleta Suiça de tolerância, estava o sr. César Vergueiro, CO- 



mendo pouco do muito que oferecia, mas provando o seu 
gostoso vinho branco. 

A Casa da Rua Jandaia, foi certamente, Ilma fôrça~ im- 
portante na recuperaçáo democrática. 

Outro fortim antiditatorial foi a "Ordem Templária 
dos Irmáos Sofredores". Quem a não conheceu? Para muitos, 
que a olhavam superficialmente, inclusive os esbirros do Es- 
tado Novo, não passava aquilo de boa patuscada de homens 
amantes da boa comida e da boa bebida. Mas nesses jan- 
tares ou almoços, quanta pólvora se acumulou contra a dita- 
dura! A própria organização em si era um incentivo i& d e  
mocracia. 

O venerável Tenbrio de Brito, badalando o seu sino, dava 
a palavra aos que dela quisessem fazer uso para falar sõbre o 
que desejassem, em completa liberdade. 

Consagrar a liberdade da palavra num regime de ditai 
dura, é feri-lo de morte. E sofredoras queixas contra o re- 
gime ouvimos na Ordem. Muitos deputados de hoje, secre- 
tários de.Estado, como o sr. Vergueiro - seu abade mclr - 
foram sofredores ali. 

A Ordem Templária dos Irmãos Sofredores foi c~utra 
fõrça recuperadora da democracia. Ao falarmos dela que 
remos anunciar o seu reaparecimento em janeiro. Uni al- 
moço reunirá os "sofredores" graduados e simpatizantes 
Veremos então parlamentares, Secretários de Estado, pare- 
dros políticos etc. Se hoje não serão, como foram ontem os 
carbonários contra um regime de fato, serão porém os vigi- 
lantes exigindo contas dos responsáveis pela existência do 
atual regime. Será uma tomada de contas de irmãos :para 
irmãos". 

J á  existia pois a mesa acolhedora da rua Jandaia, mes- 
mo ao tempo da Irmandade dos Sofredores em ruidosa a~tivi- 
dade. Entranao esta em colápso, o que houve foi aptenas 
uma considerável concorrência a mais aos seus almoços - 
concorrência essa que oscilava entre trinta e quarenta ta- 
lheres diários. 

Estas variações não eram absolutas. Às vêzes ultra~pas. 
savam o máximo acima indicado ou desciam &quem do nníni- 
mo, chegando a menos de uma dezena, conforme a fõrça do 
boato sobre a situação política do dono da pensão.. . 

É bem verdade que nem a todos interessavam agradhveis 
reuniões de amigos, nem mesmo a situação político-social do 
anfitrião ou de quem quer que fosse. O que a alguns dos 
presentes interessava era simplesmente a "boia". Assirri de- 
terminado indivíduo fora notado 8 mesa durante um imês, 



desaparecendo como entrara : sem apresentação. Dificulda- 
des de momento. Removidas que foram bendisse consigo 
mesmo o seu proprio expediente que lhe trouxera a providen- 
cial refeição diária sem o vexame das explicações e dos agra- 
decimentos.. . 

Dada a heterogeneidade dos convivas no que se refere à 
política interna do Pais e simpatias em face da Segunda 
Grande Guerra - que ia em meio - isto antes do Brasil 
ser alcançado pelo conflito gigantesco, convocaram-se os ju- 
ristas da Casa para a confecção de um regulamento que 
disciplinasse a conduta dos frequentadores daquele recinto 
fechado às artimanhas da ditadura. 

Daí o Estatuto da Pensão Recreativa Paulista que em 
suas linha gerais declara: 

a )  Ser livre a crítica, sendo lícito falar mal ou bem de 
homens e de coisas, inclusive do dono da casa, com 
restrição apenas em relação ao antigo Partido Re- 
publicano Paulista, cuja existência, no período an- 
terior a 1930, não pode receber censuras e quanto 
aos países do "eixo" (ao tempo da guerra) que não 
devem ser aplaudidos. 

b) A mesa será posta às 12,38 horas de todos os dias 
úteis, sendo multado em dez cruzeiros aquêle que. 
chegando à hora de refeição, declare haver almoç* 
do alhures; o produto da multa reverte em favor dos 
empregados. 

c )  Todo comensal será saudado por um dos oradores 
da Casa, respondendo de pé à saudação. 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Dirige a Pensão o respectivo dono que. como e naturai 
manda e desmanda na sua casa. . . 

Conta entretanto com um grupo de auxiliares que se 
distribuem por uma gerência, a cargo do Dr. Enéas Fer- 
reira, quatro oradores efetivos : Ximenes, João Gomes Mar- 
tins Filho, José Carvalho Sobrinho e Tenório de Brito; su- 
plentes: o Dr. Pelágio Lobo e o Dr. Francisco Camargo Pen- 
teado. 

O Dr. Pelágio Lobo galgou a suplência no quadro dos 
oradores com a saudação que certo dia fêz ao Bertini, re- 
lembrandelhe as grandes e saudosas noitadas de arte que 



a Cia. Vitale proporcionou a Sáo Paulo há quarenta anos 
passados quando o artista encarnando na "Viuva Alegre" o 
papel de Danilo, deliciava a assistência. 

O Dr. Camargo Penteado, promotor de Tatui, já vinha 
consagrado orador de raça desde o GRUPO SEXTA-IFEI- 
RA e da IRMANDADE DOS SOFREDORES onde se impu- 
sera com a notável peça oratória que se iniciou, distinguiii- 
do entre o seu habitual auditório e aquêle que no momf?nto 
defrontava. Lá, disse êle, falava para o Juiz de Direito, o 
advogado da defesa, os sete jurados, os dois soldados da es- 
colta, o réu e alguns desocupados da cidade que, náo tendo 
onde tirar uma soneca iam fazer a sesta na sZ&ã0 do juri. . . 
Com uma organização assim prudente, decorrem h& mais 
de dez anos as reuniões da rua Jandaia em ambiente! de 
extrema cordialidade, aí se defrontando os mais gratlua- 
dos representantes de partidos politicos adversos e corren- 
tes literhrias e artísticas em lutas permanentes; rltas per- 
sonalidades do clero e da magistratura; professôres e fil6so- 
fos; profissionais de diferentes atividades; industriais e fa- 
zendeiros ; médicos e engenheiros ; advogados e jornalis1;as ; 
funcionários públicos e homens de farda; secretários de Es- 
tado e autoridades diversas - em busca, todos êles, de nl- 
guns minutos de alheiamento as cruciantes preocupações que 
a vida moderna impõe, no melodrama que se dessnvolve em 
tórno.. . 

E a jovialidade que se observa em todos os snmblarites 
mostra que os objetivos de cada qual são alcançados. Ani- 
ma-se a palestra, os assuntos se cruzam, a alegria se expan- 
de e o dono da casa com isso se satisfaz. 

Quase sempre, a sobremesa, um dos artistas exclusi.vos 
da Pensão se faz ouvir: José Ribeiro de Oliveira iniita o 
"Marinheiro Popeye" e várias figuras do cinema. Reniato 
Pimenta descreve com infinita graça as peripécias de uma 
missa no Monte Serrate, em Santos; Carlos Galhardo, com 
a sua privilegiada voz de veludo, segundo classificaçáo do sau- 
doso Mário Guastini, canta e NhÔ Bento declama Fazenda 
Santa Cruz, Ribeiráozinho, Mundo Torto e outras fascin;an, 
tes contas de seu magnifico "Rosário de Capiá". 

As vezes, inesperadamente, comparece o Ministro I~uís 
Pereira de Campos Vergueiro com o seu grupo de violei!ros 
de Sorocaba. 
. . Aos sábados, focaliza o César o pessoal em grupo cuja 

foto é distribuída na semana seguinte a cada qual dos pre- 
sentes pelo próprio Dr. César Vergueiro. 



Nao se pense, porém, que na Pensão Recreativa Paulis- 
ta sòmente o epicurismo domina. 

Expressivos movimentos de solidariedade humana aí têm 
germinado, crescido e frutificado. Instituições de amparo a 
pobreza; vocações artísticas necessitadas de recursos para 
o aperfeiçoamento de seus estudos; poetas cujos poemas 
nunca seriam impressos - encontram na mansão da rua 
.Jandaia refúgio acolhedor. Altruista e mecenas, em política 
tem sido César Lacerda de Vergueiro uma constante sem 
alternativas em prol dos altos interêsses de São Paulo na 
na federasão brasileira. 

Deputado federal ate 1930, filiado ao Partido Republi- 
cano Paulista, tornou-se sua casa, com a derrocada outubris- 
ta, luminoso ponto de referência para os correligionários da 
velha organização destruida. Sua afabilidade no trato pes- 
soal e a prudência com que se conduziu na longa noite dita- 
torial em que mergulhou o Brasil, fizeram de César Lacerda 
de Vergueiro um lider natural, procurado sempre pelos h* 

\ 
mens do interior do Estado que nele viam seguro orientador. 
Chefes regionais o cercavam, uns no elevado propósito de 
conse,qirem favores para os seus municípios; outros alme- 
javam prestigio'pessoal que os colocasse em plano de re- 
lêvo, na ocasião oportuna. 

E assim foi. Quando imperiosas circunstâncias leva- 
ram a Nacão a libertar-se de uma ditadura que a desmorali- 
zava, não pequeno foi o número de beneficiados pela reco- 
mendação generosa de César Vergueiro. Deputados em razão 
disso, com as portas abertas a mais altas posições houve 
que, esquecendo o benfeitor, atiraram-lhe pedras, como na 
lenda abissinia. 

Curiosíssima aliás nesse capitulo é a situação do Sr. 
César Vergueiro. 

Manifestandme o ditador pelo seu Ministro da Guerra, 
despachou para São Paulo o sr. Benedito Valadares a fim 
de que, do Estado bandeirante partisse a iniciativa. Aqui 
chegando, conversou com o interventor federal, ao qual 
apresentou suas credenciais. 

Homem cauteloso, teria o interventor paulista razões que 
justificassem o ceticismo com que recebeu o enviado, em 
lação aos verdadeiros intuitos do ditador. Encaminhando-se 
a determinadas personalidades, três dias andou o sr. Bene 
dito Valadares do Palkcio para o Esplanada Hotel, conver- 
sando e nada resolvendo, até que afinal, assumiu o Dr. César 
Vergueiro a direção do movimento, de modo prático e inci- 



sivo, possibilitando a reunião da tarde de 14 de marC:o de 
1945, com cerca de duzentas pessoas por èle convocadas, 9s 
quais se dirigiu o sr. Benedito Valadares sendo lançada ofi- 
cialmente, na  ocasião, a candidatura a presidência da, Re- 
pública do general Eurico Gaspar Dutra. 

Amigo pessoal do general candidato e convencido de que 
nèle residiam maiores possibilidades em beneficio do Pais, 
não teve dúvidas César Vergueim em se lançar a luta com 
redobrado entusiasmo. Sua casa transformou-se em formi- 
dável centro de propaganda eleitoral de onde irradp 'bvarn 
para todo o território nacional inteligentes e eficazes inicia- 
tivas. Seus amigos mais íntimos foram mobilizados e suas 
reservas bancarias e crédito pessoal empenhados na pugna. 
sem restrição. 

As 12 horas do dia do pleito, instalado o aparelho de 
rádio na sala. de almôço, chegava da cidade mineira de Ara- 
g a r i  o conteúdo da primeira cédula aberta: general Eiurico 
Gaspar Dutra. Feita imediatamente a ligação telefônica, 
congratulou-se o Dr. César Vergueiro com o seu can&idato 
pelo auspicioso inicio da apuração. 

Eleito e empossado o general, começou César Vergueiro 
a sentir significativo retraimento por parte do Presidente da 
República, em relação a sua pessoa que afinal de contas :nada 
aspirava além de melhores dias para o Brasil. 

Interferências malévolas de interessados em separar ve- 
lhas amizades. agravada a situação com o estranho empe- 
nho do Presidente da República em fazer o genro - tlesti- 
tuido de requisitos partidários capazes de sobrepujar aiutèn- 
ticos merecimentos -, vice-governador do Estado, mais fun- 
dos tomaram os estremecimentos entre os dois homens pú- 
blicos. 

A verdade, porém, é que a missão confiada pelo desti- 
no a Pensão Recreativa Paulista, neste longo periodto de 
provações da terra bandeirante, não estava terminada. 

Atroa em dado momento aos ares a noticia sensacional: 
prepara o Govêrno a intervenção federal em São Paulo. 

Combatente da primeira tentativa no gênero há qua- 
renta anos passados, César Vergueiro salta na arena em 
defesa da autonomia de Piratininga, polariza-lhe as aspim 
çóes de independência, levando ao fracasso o movimento es- 
boçado. 

Em face do perigo iminente, ofere-lhe o Govêrno do 
Estado a pasta da Justiça que èle, constrangido, aceita como 
põsto de onde mais eficientemente podia ciesenvolver a ação 



em favor da causa que espontânea e sinceramente abra- 
çara. A circustáncia no entanto não lhe alterou os hábitos 
de anfitrião, movendo-se com a mesma simplicidade anterior 
entre as quatro paredes de sua casa que é, antes de tudo, 
uma casa essencialmente brasileira. 

Desenrolada a tragédia da manhã de 3 de janeiro, 110 
apartamento da Avenida Duque de Caxias, 433, em que o 
inolvid8vel César perdeu a vida às mãos de um novo Brutos, 
dediquei-lhe as linhas que se seguem, pyblicadas pela "A Ga- 
zeta" de 142-1957, e que a gentileza do ilustre presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo - Dr. .José 
Pedro Leite Cordeiro requisitou para, com as notas antece- 
dentes, integrem as páginas da revista do sodalicio, como 
preito de homenagem a essa ilustre figura paulista. 

César Vergueiro - o último florentino 
Luiz Tenório de Brito 

Aquêles que tiveram a ventura de privar com César La- 
cerda de Vergueiro é que podem melhor aquilatar da perda 
irreparável que São Paulo e o Brasil sofreram com a morte 
dêsse príncipe da bondade e da inteligência, da amizade e 
da simplicidade - lídimo remanescente de um São Paulo 
que com êle soçobrou. Realmente, onde as amigos ora sem 
o abrigo acolhedor irão encontrar novo oásis que ihes miti- 
guem a sêde insaciável de saudáveis convivências, nova som- 
bra que os proteja contra o isolamento que o teto do mago 
encantador preservava? Lançam êles em volta o olhar pers- 
crutador e só o deserto esteril desenha-se-lhes imenso para 
além dos horizontes. É que com a morte de César Lacerda 
de Vergueiro rompeu-se o tênue fio que ainda ligava o São 
Paulo romântico dos gestos cavalheirescos dos seus maiores, 
com o São Paulo cruel de hoje, dominado pelas preocupaçóes 
utilitaristas do momento. file representava esse divisar de 
águas. Para lá, um passado estável de cultura, arte, beleza 
e fidalguia. Do lado de cá, aquilo que se não sabe bem o que 
é.. . 

PoUtico no alto conceito da expressão; patriota puro 
nos anseias que lhe orientavam o espírito aos rumos de um 
Brasil próspero e respeitado; paulista da melhor têmpera - 
náo será em humilde crônica de âmbito restrito que possam 
seus grandes méritos aparecer - ele que honrou o Parlamen- 
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to Nacional em sucessivas legislaturas, servindo ainda coni 
dedicação e poveito a administração públbica bandeirante em 
cargos vários, de responsabilidade. É tarefa para biografias. 
Nem mesmo devo aqui evocar pela exigüidade de espaço as 
originais entidades que criou, de fisionomias aparenteinente 
humorísticas, no fundo envolvendo alto sentido políti.co-de- 
mocrático: Ordem Templária dos Irmãos Sofredores E! Pen- 
são Recreativa. Paulista acalentava as aspirações liberais no 
País. Sóbre elas muito já se falou, havendo mesmo livro 
onde se explanam pormenores sóbre seus verdadeiros fins. A 
sociedade dos "21 Irmãos Amigos", em plena vigéncirt tem 
como objetivo precipuo a união entre os brasileiros - velho 
tema a que sempre se votou, desde a mocidade. 

Preferia respigar no seu testamento os extremos de afei- 
ções e reconhecimento que daí defluem. Nem uma só pala- 
vra amarga néle se contém - o que seria natural em quem 
o compôs - após longa vida de trabalhos e de lutas, :ponti- 
lhada de triunfos e desilusões. Não. Nada disso. O coração 
de César Lacerda de Vergueiro não aninhava ódios ou s im 
ples malquerenças. Ali só os nobres impulsos encontravam 
guarida. Por isso é que o nome das pessoas e entidades nele 
contempladas vêm acompanhadas de justificativas carinho- 
sas, de razões altas e a evocação dos pais ocorrem através de 
ternura e humildade. Santos, a cidade do seu nascimento. 
lembrada nas suas ultimas vontades, recebe do seu masdesto 
património o óbulo de sua munificência nas instituições de 
caridade que encerra: a Santa Casa, o Asilo d e  Orfá.os, a. 
Associação Protetora da Infância Desválida, a Igreja dc 
Monte Serra - esta em "memória de minha santa mãe"'. 

Ainda um prémio anual à aluna do Ginásio Mun:icipal 
de Santos,\ que mais se distinguir, prémio êsse que terá o 
nome de "Dona Manoela Lacerda de Vergueiro", minha ines- 
quecível mãe". A Faculdade de Direito do largo de Siio 
Francisco deixou dois prêmios, denominados: um - ;Sena- 
dor Vergueiro - "É uma homenagem que rendo a um ilus- 
tre antepassado e & velha Faculdade, onde me formei e o 
teve por um dos seus diretores". Outro - Partido Repii- 
blicano Paulista - "É esta uma justa homenagem ao velho 
partido político que tantos benefícios prestou a São I?aulo 
e ao Brasil". 

Sociavel por excélencia, era ainda o dr. César Lai:erda 
de Vergueiro um mecenas espontâneo e desprendido. Funda- 
dor do Centro Acadêmico Onze de Agôsto - constituiu-lhe 
patrimõnio que o afasta de contingentes vicissitudes, ar1;istas 
e homens de letras muitos são os que em nosso meio, lhe 



devem êxitos e aspirações alcançados. Fidalgo no trato pes- 
soal. intransigente nos princípios de honestidade no que 
tange aos interêsses do Estado que sempre defendeu com 
bravura, leal e sincero para com os amigos e adversários 
políticos - foi César Vergueiro o último florentino do re- 
nascimento piratiningano que com êle desaparece. 





DISCURSO DO DR. CARLOS DA SILVEIRA NA 
INAUGURAÇAO DO SEU RETRATO, NA GALERIA 
DOS PRESIDENTES DO INSTITUTO HISTÓRICO 

E CEOGRAFICO DE S. PAULO 

Senhor Presidente do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo. 

Prezados Consocios 

Excelentissimas Senhoras 

Meus Senhores 

Comecei a conhecer o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo no ano de 1901, a entrada dêste tão maravilho- 
so quão agitado século XX. Havia-se frustrado a profecia 
que dava, para novembro de 1900, o fim do mundo, de ma- 
neira que, desafogados os espíritos, a nova centúria apre- 
sentava-se alegre e cheia de esperanças. 

Ora, em 1900, eu cursava o primeiro ano da Escola Nor- 
mal da Capital; ao tempo, único estabelecimento do gênero, 
dentro das fronteiras paulistas. E tive a idéia de fundar 
uma sociedade escolar que, de fato, foi fundada e recebeu o 
nome de "Centro Normalista". Promoveu-se uma reunião na 
mima  casa, a rua Jesuino Pascoal no 23, da qual saiu eleita 
a primeira diretoria : 

presidente 
Carlos da Silveira 

vimpresidente 
Fhul Ávila de Macedo 

primeiro secrethrio 
Arnérico Brasiliense Antunes de Moura 

segundo secretário 
Arnaldo Guilherme Cristiano 

orador oficial 
Júlio Batista da Costa 

primeiro tesoureiro 
Carlos Martins Sodéro 



segundo tesoureiro 
Nicolau Rizzo 

Surgiram os estatutos, que Arnaldo Guilherme Cristia- 
no caligrafou, com a habilidade reconhecida. Dos estatu- 
tos constava que o Centro Normalista promoveria reuniões 
de estudos e publicaria uma revista. Pedimos licen[;a ao 
diretor da Escola, ao tempo o Dr. João Alberto Sales, para 
utilizarmos uma das salas do prédio, nas nossas projeitadae 
e ambicionadas reuniões de estudo, de cuja realização rnuito 
esperávamos. João Alberto Sales não nos concedeu a, per- 
missão necessária, alegando que o regulamento da Escola 
não o permitia. Como é fácil avaliar, tal resposta nos dei- 
xou assaz desapontados. 

Então Benjamin Reis, aluno do quarto ano, C U ~ O  pai o 
Dr. Carlos Reis, alto funcionário da Secretaria do Interior, 
era secretário do Instituto Histórico e Geográfico dei São 
Paulo, sugeriu-nos tentássemos a anuência dêste sodalicio, 
para que pudéssemos realizar, na sua sede, as nossas dese 
jada.s reuniões culturais. O Instituto contava já seis anos 
de vida, e a presidência vinha sendo exercida pelo Cionse- 
Iheiro Professor Doutor Manuel Antonio Duarte de Azevedo, 
individualidade de grande projeção. 

Segunda vez, nossa pretensão foi indeferida í s e s s i  de 
5 de março de 1901 ). Aliás, nem podia ser de outra forma, 
à vista da atitude do nosso diretor, o Dr. João Alberto Bales. 

Ficou, portanto, o Centro Normalista limitado h segun- 
da parte do programa - publicação de uma revista com, 
grande pesar de todos nós, principalmente do Americo de 
Moura. que já naquele tempo revelava a superioridade do 
seu bem formado espírito. 

A revista apareceu em maio de 1901 e teve o nome de 
"Névoas". Que bem escolhido nome! Devia ter sido lem- 
brança do Américo, que fiwu encarregado da publioaçáo, 
auxiliado pelos redatores Carlos Martins. Sodéro e Raul 
Avila de Macedo, o qual, aliás, logo se desligou. Das "Névoas" 
dá noticia Afonso Antônio de Freitas, no seu trabalho a b r e  
"A imprensa periódica de São Paulo", como se pode ver na 
revista dèste Instituto, 1914, volume XIX, página 871. 

A recusa do Instituto gravou, na  minha memóila, o 
nome da agremiação e o vulto do seu notável presidente, 
professor jubilado de Direito, da nossa Faculdade; juriscon- 
sulto, politico; figura que era uma tradição na vida pública 
e social de São Paulo. 



REVISTA DO INSTITUTO H I S T ~ R I C ~  E GEOWIAOFICO DC 5. PAUW~ 229 

Outro fato que preciso rememorar. Em 1899, antes de. 
haver entrado para a Escola Nonnal, frequentei uma aula 
de português do eminente professor Basílio de Magalhães 
(na rua do Arouche, onde mais tarde começou o Ginásio 
Macedo Soares, e onde também iria funcionar, na sua pri- 
meira fase, o Ginásio Osvaldo Cruz). Em exercícios para 
a aula (noturna), eu ia escrevendo umas coisas que memo- 
rizara, de ,Silveiras, onde nasci, e de Queluz, onde cresci, e 
Basílio de Magalhães lia, com atenção, as narrativas. Certa 
vez êle me disse: - O senhor gosta de histbria. Fiquei sa- 
bendo, dai em diante, que aquêles assuntos, táo do meu 
gbsto, também eram história. 

Dêstes fatos, que ora vos exponho, até o meu ingresso 
para o quadro social do sodalício, transcorreram três déca- 
das e meia, de vida bastante difícil, trabaihosa, movimen- 
tada. Como é curiosa, porém, a psicologia humana: o juizo 
de Basílio de Magalhães, sôbre as tendências de um aluno 
de dezesseis anos, e a recusa dêste Instituto, haviam criado 
no meu espirito um bem caracterizado complexo, ao qual 
denominarei complexo do Instituto Histórico. Pois os com- 
plexos não são, segundo um autor, tendências de natureza 
afetiva em tôrno de um conjunto de idéias, agindo sôbre a 
vida consciente? Eis, pois, os germes da aspiração, que 
sempre me impelia a vir para esta Casa, e, dessa reaIizaçáo 
cuidei, em 1934, ano em que tive a grande honra de ser admi- 
tido aqui. 

Lembro-me de haver juntado a proposta para a minha 
entrada, um ensaio sob o título "História da Instrução e da 
Educação no Brasil e no Estado de São Paulo", que eu pu- 
blicara na "Revista da Escola Normal de São Carlos", por 
volta de 1917, época em que eu era professor de Psicologia 
Experimental, Pedagogia e Educação Civica, na adiantada 
cidade. 

. * *  

Tornado membro do Instituto, para aqui trouxe o 
mesmo desejo de cooperar no desenvolvimento da agremia- 
ção, desejo que, graças a Deus, sempre tive nas associaçóes 
a que pertenci. Jamais pude compreender que alguém en- 
trasse para o quadro social de qualquer corporaçáo sem o 
i i e  propósito de dar, 9. coletividade, permanente contri- 
buição de boa vontade, que aproveitasse a todos. 

Nenhuma associação progride se não tem, como base 
principal, um bom entendimento geral, um bom humor cons 
trutivo, uma atmosfera sadia de operosidade, visando aos 
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altos fins que toda agremlaçáo bem constituida deve foc* 
lizar nos seus estatutos. De que milagres é capaz o esforço 
conjunto do qual há de nascer o verdadeiro progresso! 

Dentro das linhas dessa norma orientadora, procurei de- ' sempenhar aqui todas as funções que me competirami (se- 
gundo secretário e primeiro, vice-presidente, presidente 
e membro de comissões), e, diz-me a consciência, que fiz o 
meu dever, e, se os resultados não foram bons, ou melhores, 
é porque estavam acima das minhas possibilidades. 

Nunca recusei minha colaboração, sempre que solicita- 
da, em proveito das atividades sociais. Um dia lembraram-se 
aqui do meu nome para o alto cargo de presidente, a fim 
de completar o período do Senhor Professor Doutor Ernesto 
de Sousa Campos. Não tive dúvidas em aceitar mais esse 
mandato, embora de grande responsabilidade, é bem de 
ver-se, e procurei cumpri-lo dentro dos cânones expostos 
neste pequeno discurso, mais ainda hoje, durante a so1en:idade 
a que assistimos agora, estou avaliando bem os resul'tados 
da minha aquiescência. 

Colocastes o meu retrato na imponente e severa galeria 
de presidentès do Instituto, iniciadapela figura do sempre 
querido Cesário Nazianzeno de Azevedo Mota Magalhães Jú- 
nior, o grande incrementador dO ensino primário, secundário 
e superior, no Estado de São Paulo; vem a seguir, num cres- 
cendo, num climax, numa gradação simpática, o vulto de 
Manuel Antonio Duarte de Azevedo, cuja cultura e cujas 
qualidades São Paulo inteira respeitava e admirava; depois 
é a vez de Luis de Toledo Piza e Almeida, de Altino Arantes 
Marciues, de Afonso Antonio de Freitas, de José Carlos Dias 
Torres de Oliveira, de Ernesto de Sousa Campos, todos, pes- 
soas do mais alto conceito, dentro e fora do Instituto. 

Figurar numa galeria destas, numa sequência de vadores 
tais e tantos, é, pois, uma consagraçao, e isso me honra sw 
bremaneira. Não fosse, porém, o ato, um tanto da rmotina 
desta casa de cultura histórica e geográfica, que assim, pres- 
tigiando os seus presidentes, vai, através deles, fixando ele- 
gantemente os marcos miliários da sua evolução ; e eu :have- 
ria por certo de pedir vênia para levantar objeções, visto 
como, dos meus repetidos exames de consciência, resulta 
que, se alguma coisa valho, hão de provir tais méritos dos 
espíritos bem dotados que me permitiram e permitem o con- 
vívio que me tem elevado e mantido nesta já bem longa tra- 
jetória dos meus três quartos de seculo de vida. 

A todos, o meu sincero MUITO OBRIGADO! 



OS PRIMITIVOS BARBOSAS DE MATO GROSSO 
E A GUERRA DO PARAGUAI - A GRANDE IN- 
FLUENCIA DA VILA DE FRANCA DO IMPERA- 

DOR, NO DESBRAVAMENTO DOS SERT6ES 
DOS CAIAPÓS 

Escreveu o nosso saudoso consócio Dr. Afonso de Car- 
valho, no seu esboço de História de Franca: 

"PAULISTAS sertanejos, em principio do passa- 
do século, quando ensinavam ao viajeiro novo os 
pontos de pousada aquém do grande Rio, na rota 
extensa que conduzia, al6m da fronteira, às estra- 
das ásperas das Minas e de Goiás, diziam-lhe, com 
os arrebatamentos de grata admiração, a maravi- 
lha de uma paragem alta, onde, mais bela que a 
claridade dos céus transparentes e que a vastidão 
dos largos horizontes, resplandecia a hospitalida- 
de do povo ativo arranchado em casebres toscos, 
em tôrno de igrejinha tosca coberta de sapé, sob 
o sol, no arraial Bonito de Capim Mimoso". 

Segundo êle, essa igrejinha tâsca, fôra construída em 
terra doada na Fazenda Santa Bárbara, pelos seus 
proprietários, o casal Vicente Antunes de Almeida e dona 
Maria Francisca Barbosa, na conformidade com escritura 
de 3 de dezembro de 1805. (Rev. do Instituto - Vol. 17 - 
fls. 37). 

O intrépido sertanista Joaquim Francisco Lopes, pode 
ser indicado sem favor, como o desbravador máximo do Sul 
de Mato Grosso e o grande guia de seu povoamento. Em 
1828, morava com seus pais e seus irmãos na Vila de Franca 
do Imperador, antigo arraial Bonito do Capim Mimoso. ele, 
seu pai e irmãos eram todos naturais de Piumhy, na Serra da 



Canastra, Estado de Minas. Seu pai era Antônio Fran'cisco 
Lopes e seus irmãos: Gabriel Francisco Lopes (então casado 
com Senhorinha Barbosa, filha de Ignacio Gonçalves Bar- 
bosa e dona Antônia Izabel Marques, moradores em Fr:&ncn 
e naturais de Sabara, Minas ), José Francisco Lopes (que foi 
o segundo marido de Senhorinha), João Francisco Lopes, 
Manuel Francisco Lopes e Romualdo Francisco Lopes. Em 
tôrno dêsse grande caçador e sertanista, girou a marcha do 
povoamento e das posses de terras no sertão do antigo do- 
mínio dos índios Caiapós, que fora palmilhado antes pelo 
grande bandeirante Antônio Pires de Campos, na guerra que 
empreendeu com o seu exército de indios Bororos, cont,ra o 
terrível Caiapó, desbaratandoos em definitivo de 17,%2 a 
1756, quando yeioêlemesmq, a morrer em Paracatu, M:inas, 
resultante de ferimento grave, sofrido nas lutas com os, ter- 
ríveis índios. 

Das viagens e explorações realizadas por Joaquim FVan- 
cisco Lopes, existem seus relatórios de próprio punho, rela- 
tivos aos ano8 de 1829 a 1836,oferecidos ao Imperador P'earo 
11, por seu pai Antônio Francisco hpeS,posteriormentti pu- 
blicados na  Revista do Instituto Histórico e Geográfico Bra- 
. . sileiro; tendo, depois, o Instituto publicado as posteriores 
viagens do sertanista, quando a serviço do Barão de P~nto- 
nina (1836 a 1850). 

FRANCA DO IMPERADOR era então em 1838, O ponto 
mestre das entradas de posses nos sertóes de Minas, Goi~as e 
Mato Grosso. No Triângulo Mineiro existiam São Domingos 
do Araxá e São João Batista do Desemboque. Uberada era 
ainda a Fazenda Sertão da Farinha Podre, do Major Eus- 
táquio de Oliveira. A região povoada do Triângulo Minei- 
ro era a do Rio das Velhas, afluentes do Rio Parnaiba. 

Fizera Joaquim Francisco LopeS, como fanático caçador, 
duas entradas iniciais nos sertões do Parnaiba, acompanha- 
do de Januário José de Sousa e dos Garcias, então morado- 
res em Monte Alto, no Rio Parnaiba, lado de Minas e mais 
do mineiro Manuel Bernardes da Silva. Esses Garciasriram 
o-capitão José Garcia Leal e Januário Garcia Leal.. Trou- 
xeram aos francanos revelações importantes das regiõesqire 
percorreram. 

Na sua terceira viagem, iniciada em 20 de junho de 1.931, 
acompanhado dos irmãos Alexandre Gonçalves Barbosa, 
Ign6cio Gonçalves Barbosa e Antonio Gonçalves Barbosa, 
pastiram de Franca do imperador, diretamente aos Garcias, 
no Monte Alto, para fazerem posses- em Mato Grosso.. yrsts: 



seguiram, regressando ainda nesse mesmo ano. E nesse 
mesmo ano, mudavam-se para o novo sertão, para fundarem 
fazendas nas suas posses. Antônio Gonçalves Barbosa, a f e  
zendou-se no Ribeirão Santa Rita, águas da margem direita 
do Rio Tacuarassu e Ignácio Gonçalves Barbosa, num cór- 
rego à margem esquerda do Rio Verde, onde ficou conhecido 
como Pôrto dos Barbosas. Alexandre Gonçalves Barbosa 
não figmou nessa viagem de volta, parecendo haver desisti. 
do da aventura. No ano seguinte, Gabriel Francisco Lopes. 
genro de Ignácio Gonçalves Barbosa, com sua mulher dona 
Senhorinha Barbosa, seguiram também para o Rio Tacua- 
rnssu, onde se afazendiram num córrego que batizaram 
"Ramalhete" nas cabeceiras do dito rio. lurrar alto e descam- . - 
pado, com muita caça veadeira. Gabriel era mais caçador 
que trabalhador. Dessa sua posse no "Ramalhete", levou 
suas caçadas até longe da margem direita do Rio Pardo, des- 
cobrindo então os campos da Vacaria, com rebanhos de 
"gado alçado", daquele' deixado pelos jesuitas, antigos d& 
minadores da região, antes das bandeiras paulistas. Trouxe, 
pressuroso, sua importante descoberta no seu sogro e aos 
cunhados também, ora moradores no Tacuarussu e margens 
do Rio Pardo. Resu1tou.a ida de todos, em várias direções, 
para conhecer os lindos campos da Vacaria e para estudar 
novas posses. Êle, Gabriel, avançou mais ainda e atingiu, 
nassuas caçadas .o Rio .Appa, na fronteira do Paraguai, nas 
suas cabeceiras denominadas "Estrela", onde deliberou fazer 
seu retiro e fazenda Errou porém no seu arrôjo, instalando 
sua morada na margem paraguaia, onde fincou um cruzeiro, 
de aroeira com a inscrição a fogo: "Império do Brasil'; coisa 
que lhe resultou o grave ataque que sofreu de uma patrulha 
paraguaia, do Forte S. José, quando ali deparou com êsse 
intruso. Teve sua morada rústica e o cruzeiro queimados, 
sendo obrigado a fugir para casa do sogro, já instalado no 
Rio Vacaria. 

No ano de 1832, Joaquim Francisco Lopes, acompanhrt- 
do de seus irmáos José Francisco Lopes e Romualdo Fran- 
cisco Lopes, foram encontrar os Barbosas já instalados na 
Vacaria e seu valoroso irmão Gabriel no Rio Appa. 

Relatavam os filhos vivos em 1938, do casal Ignácio Gon- 
çalves Barbosa, que Gabriel Francisco Lopes auxiliado por 
seu cunhado Manuel Barbosa e camaradas, haviam tirado 
"revanche" dos paraguaios, mesmo no forte S. José e em 
pleno dia, quando os soldados faziam a "sesta c?stumeira", 
massacrando alguns, pondo o resto em debandada e quei- 
mando suas. instalacáes; .como Wes fizeram, com ..a. moradia 



de Gabriel no Ribeirão Estrela. Provocaram, assim, inova 
"revanche" armada dos paraguaios, mais tarde, que, surgindo, 
também, de surpresa, assassinaram Gabriel Francisco Lo- 
pes, porvolta de 1845; deixando viúva dona Senhorinha, a 
qual narrava ter se enviuvado de Gabriel, sem contudo a,ban- 
donar seus haveres e suas criações; tendo então seu pai, 
Ignácio Gonçalves Barbosa, enviado JOSÉ FRANCISCO LO- 
PES, seu cunhado, para auxiliá-la. Resultou seu ríovo ca- 
samento com seu cunhado, o futuro GUIA LOPES da C;uer- 
ra do Paraguai. 

Conheci pessoalmente dona Senhorinha, ainda viva, 
numa sua propriedade no Rio Nioac; era ela muito agradá- 
vel, muito trabalhadeira, enérgica e possuia muito boa 
memória. Tinha grande encantamento para narrar as aven- 
turas de seu pnmeiro marido, GABRIEL, o homem :mais 
valente que. conhecera, seu companheiro de campeio, cwa- 
das e também de lavoura, porque cultivavam êles me.; < mos 
sua pequena roça de mantimentos. Dizia., mesmo, ignorar 
porque tanto gabavam José e nunca Gabriel, naturalm.ente 
porque o pnmeiro falecera antes, muito antes. 

O sertanejo Joaquim Francisco Lopes, por conta do 
Barão de Antonina, explorara a navegação do Rio Evinhema, 
Paraná, Paranapanema e Tibagi, êstes dois últimos no ]Esta- 
do do Paraná. Estabeleceu a era dos batelóes. Era 'essa, 
muito lembrada pelos velhos Barbosas. 

Já haviam então se afazendado na Vacaria também 
Antônio Gonçalves Barbosa e Francisco Gonçalves Barbosa. 
estes, com Ignácio e Antônio Gonçalves Barbosa. auxilia- 
ram Joaquim Francisco Lopes na abertura de novos cami- 
nhos para Wranda, em águas do rio Paraguai, e na riave- 
gação dos rios na nova rota para o Jatai, no Estado do Para- 
ná, então comarca de São Paulo. 

Numas das viagens fluviais-de Lopes, foi encontrado o 
cadáver de Francisco Gonçalves Barbosa, que fôra assassi- 
nado com mais 2 companheiros, pelos índios Laianaij ou 
Caiuiás. Grande número de mineiros e francanos acudiram 
h fama dos novos campos da Vacaria e das matas do Evi- 
nhema, mudando-se em massa para novas posses, indicadas 
por Joaquim Francisco Lopes e pelos Barbosas. Cêrch do - 
ano de 1848, achavam-se aposseados muitos, mesmo no lon- 
ginquo Iguatemi, tal a sua ousadia. 

Dentre as novas posses ressaltavam pela sua excelente 
localização as de: Joaquim Calixto, no Rio Escopil, afluente 
d to  do Rio Iguatemi; Manuel Pereira da Rosa e sua mcùher 
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Maria Ferreira das Dores; Joáo José Pereira e sua mulher 
dona Jacinta do Nascimento, e Jacinto Antônio Ferreira e 
sua mulher Ana Severina Barbosa, todos êstes nos rios Appa 
e Brilhante, zonas muito propicias à criação de cavalos e 
ovelhas. 

A descendência dos primitivos Barbosas foi muito gran- 
de e representando, hoje, milhares, no sul de Mato Grosso 
e ate mesmo fora do Estado. Ignácio Gonçalves Barbosa e 
sua mulher dona Antônia Izabel Marques atingiram idade 
avançada e tiveram dezesseis filhos seguintes : 

1) - Manuel Barbosa, que morreu solteiro. Foi fazen- 
deiro e negociante em Nioac; havendo falecido em combate 
sinçular com soldados paraguaios, na Fazenda Esbarranw 
do, pouco distante de Nioac, onde fôra reforçar a defesa de 
sua gente. Contavam que êle morrera depois de matar vários 
valentes paraguaios, em luta corpo a corpo. 

2 )  - Ana Barbosa, que foi casada com IgnBcio de Si- 
queira, de Franca; fundaram na Vacaria, próximo de 3ua 
gente, a célebre Fazenda Passatempo; tiveram vários filhos, 
dentre êles, o coronel Miquelino Barbosa de Siqueira, chefe 
de grande prole e que teve grande atuação no sul de Mato 
Grosso, até 1940; e Aprigio Barbosa de Siqueira, também 
fazendeiro prospero no municipio de Nioac; ambos faleridos 
eni idade avançada. 

3 )  - Maria Barbosa, que foi casada com seu primo Ma- 
nuel Barbosa, filho de seu tio Antônio Gonçalves Barbosa, 
morto pelos paraguaios, na retirada geial da familia, uara 
o Sucuriú, no município de Santana do Parnaiba 

4 )  - Balduina Barbosa, casada em Franca do Impera- 
dor com seu parente Lúcio Cândido de Oliveira, natural dc 
Sabará, Minas. Foi ela uma das pnsioneiras dos paraguaios 
no combate do Esbarrancado e uma das principais testemu- 
nhas da guerra. Dela daremos adiante pormenores interes- 
santes, pois que muito a conhecemos. 

5) - Generosa Barbosa, que foi casada em Jatai, Pa- 
raná, como Joáo Jose Pires Martins e foram senhores e fun- 
dadores da Fazenda Vista Alegre, na Vacaria. Deixaram 
descendentes. 

6) - Joaquim Barbosa, que foi casado com Flausina 
Garcia, em Santana do Paranaiba e foram senhores e fun. 
dadores de fazenda no Ribeirão Passatempo, na Vacaria. 
limitando-se com a posse de Ignácio de Siqueira, seu cunh* 
da 



7 )  - Estevam -Barbosa, que foi casado com Martiriha 
Lopes, parenta de Joaquim Francisco Lopes, de Franca, e 
foram também fazendeiros no Ribeirão Passatempo. na Va- 
caria. 

8 - José Barbosa, que foi casado com Magdalena C!%n. 
d'1da.e fundar& fazenda, na Vacaria. no lugar hoje corihe- 
cido como "Caçadinho". 

9) - Marcelina Barbosa, que foi casada em Jataí, no 
Paraná, com Henrique José Pires Martins, filho de Castro, 
no mesmo Estado; depois de residirem muito tempo no Ja- 
taí, fundaram, na Vacaria, a Fazenda Campeiro, no ponta1 
dos rios Vacaria e Brilhante. Esse casal deixou vasta des- 
cendência operosa e ilustre. 

10) - Marco Barbosa, que foi casado em Santana do 
Parnaíba, com Maria Gacia e foram senhores da Fmeinda 
Recreio, também na Vacaria; deixaram muita prole ilustre 
e valorosa. 

11) - Antônio Barbosa, também casado em Santma 
do Parnaíba; com Emerenciana de Sousa; foram os etlifi- 
cadores da opulenta Fazenda Alegrete, na Vacaria, e deix* 
ram prole ilustre e muito valorosa. 

12) - João Barbosa, que foi casado com Feliciana 
Garcia, em Santana do Parnaíba e fundaram a Fazenda Ar 
Novo, também na Vacaria. 

13) - Bernabé Barbosa, que foi casado com Amelia da 
Silveira, em Santana do Parnaíba e fundaram a Fazenda 
Anhanduí Grande, em águas da margern direita do Rio 
Pardo ; deixaram descendência muito operosa, destarandwse 
o cel. Elisberio Barbosa, ainda vivo em Campo Grande. 

14) - Claudina Barbosq, que foi casada com Jerônimo 
Santana e fundaram a Fazenda Ponte Lavrada, no muni- 
cípio de Nioac. 

15 e 16) - Vitalino Barbosa e Hilário Barbosa. ambos 
falecidos solteiros. 

Sòmente a desqendéncia dêsse casal Ignácio Gonçalves 
Barbosa, representa hoje no Estado de Mato Grosso, uma 
soma grande de povoadores. Seguindo, teremos a descen- 
dência do casal Antônio Gonçalves Barbosa, o qual foi ca- 
sado. com Maria Vitória, de Franca do Imperador, e Eenipre 
seguiu seu irmão Ignácio. Foram fundadores das fazeridas 
do "Lageado" e "B& Vista", na Vacaria; tiveram 10 filhos. 
dentp êles: 

i )  - Francisco Gonçalves Barbosa, o infortunado, que 



foi casado com Maria Francisca e fundou a Fazenda Guaçu, 
no Rio Evinhema. Foi morto pelos índios Caiuás, próximo 
da Barra dos rios Brilhante e Vacaria, no ano de 1843, jun- 
tamente com Paulo Rodrigues Soares e José Maria Miran 
da, quando regressavam de viagem, em bateláo, de Jatai, i10 
Paraná, sendo seus cadáveres sido encontrados pelo serta- 
nista Joaquim Francisco Lopes, poucos dias depois da cha- 
cina, quando êste também vinha de Jatai. Lopes trame 
mesmo, para a viúva, a cabeça de Francisco, ramc cempro- 
vante. 

2 )  - João Barbosa, que foi casado com Maria Engraciu 
e foram fundadores da importante Fazenda Estiva, na Va- 
caria, em Águas do Brilhante. 

3 )  - Ignácio Barbosa, que foi casado com Teotônia de 
Jesus, e com ela fundou a Fazenda Santo Antônio do Mi- 
moso, no Rio Brilhante. 

4 )  - Senhorinha Barbosa, já mencionada, casada em 
primeiras núpcias com Gabriel Francisco Lopes, com o qual 
fundou a Fazenda da Estrela, nas cabeceiras do Rio Appa, 
divisa do Brasil com o Paraguai e dali corridos pelos pare  
guaios; originando desforra posterior e também a morte de 
Gabriel, pelos ditos paraguaios; mais tarde tiveram fazen- 
da no Rio Nioac. Enviuvandwe, dona Senhorinha, teve 
como apoio, para cuidar de seus filhos e de seu gado, seu 
cunhado José Francisco Lopes, com o qual acabou se ca- 
sando em segundas núpcias, tendo sido êle, o famoso Guia 
Lopes da Guerra do Paraguai, imortglizado nos anais de 
nossa história. 

5) - Maria Rosa Barbosa, que foi casada com o minei- 
ro Antonio Cândido de Oliveira, natural de Sabará, parente 
de seu pai; com êle fundou a Fazenda Limeira, em águas 
do Rio Nioac. 

6 )  - Maria Antonia Barbosa, que foi casada com Tho- 
maz de Aquino e fundaram a Fazenda Chaleira, no muni- 
cfpio de Nioac. 

7 )  - Maria Angélica, que foi casada com Joaquim Leal 
da Fonseca, e moraram fora de Mato Grosso, provàvelmen- 
te no Estado do Paraná. 

8) - Maria de Jesus Barbosa, que foi casada com seu 
sobrinho, José Lopes Barbosa, filho de Senhorinha, sua irmã 
- de seu segundo matrimônio com José Francisco Lopes, - -  
viveram na região de Bela Vista e Rio Appa. 



9)  - Maria Vilitória Barbosa, que foi casada com Joa- 
quim Calixto, um dos pesquisadores dos sertões do Iguate 
rni e viveram no Rio Nioac. 

10) - Manuel Barbosa, que foi casado com Maria Elar- 
bosa, sua prima, filha de Ignácio Gonçalves Barbosa. 

A descendência dêsses 10 filhos de Antônio Gonçalves 
Barbosa também é muito numerosa no sul de Mato Gro~sso 
e mesmo fora do Estado. 

Ignácio Barbosa e seu irmão Antônio Gonçalves Elar- 
bosa representam dois titãs de real valor na Guerra do Pa- 
raguai. Souberam com extraordinária resignação e digni- 
dade dirigir a resistência de sua gente no embate inicial, 
contra número enormemente desproporcional de inimigos:. 
e souberam dirigir com prudência a retirada em massa dos 
povoadores existentes, parte para Santana do Parnaiba e 
parte para o Tibagi, no Paraná; e mesmo muitos para 
Franca do Imperador e para Uberaba. A medida que se r e  
tiravam, chegavam os paraguaios, incediando tõdas as ino- 
radas e suas dependências, arrebanhando gado e cavalos ique 
encontravam. Deixavam para destruição e saque, ês:ses 
pobres retirantes, suas propriedades organizadas durante 
anos de tanto trabalho, amor e dedicação; desbravando 
para o Brasil, região tão linda. e futurosa. Quase todos os 
retirantes deixavam também prisioneiros parentes em poder 
dos paraguaios, levados cativos sabe Deus, para onde.. . 
Dentre os prisioneiros levados, destacava-se o valente 513%~ 
Luis Cavalheiro, filho natural do Barão de Antonina, o 
qual foi incansável defensor das familias existentes, :nos 
vários choques com os paraguaios, livrando muitos compa- 
triotas. Esse valente, feito cativo, ainda lá, conseguiu. anos 
depois evadir-se e trazer consigo Lúcio Cândido de Oliveira 
e Bernabé Barbosa. 

Em junho de 1929, publiquei no jornal "Diário do Sul" 
de Campo Grande, uma contribuição histórica, na colme 
moração do I? Centenário dos Barbosas, Garcias e Lopes, 
em Mato Grosso. 

Naquela ocasião, existiam ainda vivos: Dona senhori- 
nha, viúva dos  valentes irmãos Gabriel e Jose Lopes, dona 
Balduina, viúva de Lúcio Cândido de Oliveira. dona Gene 
rosa, viúva de José Pires Martins, dona Marcelina, viiIv% 
dc Henrique José Pires Martins, o cel. Antônio Barbosa,.~ cel. 
Marco Barbosa, o cel. Bernabé Barbosa, todos éles das :pri-: 
meiras gerações e os coronéis Miquelino e Aprigio Barbosa,- 
sobrinhos dêstes.. Todos eles var&s..de avançada idade.:. . 



Uma nota muito interessante e digna de registro era a 
predominância deles em robustez física, parecença entre si, 
todos de olhos aniis claros e tez clara, características tam- 
bém dos antigos Barbosas de Franca. 

Consegui dos vivos de entáo, relato de muitos episódios 
interessantes, dos quais tomei notas que conservo no meu 
arquivo; dèles relatarei alguns mais curiosos. 

Dona Balduina Barbosa de Oliveira, viúva de Lúcio 
Cândido de Oliveira. era uma velhinha alegre e cheia de 
encantamento quando relatava suas lutas e seus sofrimen- 
tos na  abertura do sertão, em principio acompanhando seus 
pais e parentes e depois com seu marido, abrindo fazenda. 
lavouras e criações de gado. Em tudo as mulheres ajuda- 
vam os maridos naquele tempo: nos trabalhos de casa. 
currais, campo e também na plantação de roças; além disso 
somavam-se aos encargos especificamente femininos, como 
lavagem de roupa e costura, a fiação e tecelagem de algo- 
dão e lã para roupas de cama e de uso diário, bem pomo a 
feitura de sabão de cinza, fabrico de queijo, manteiga, fa- 
rinha, etc. 

As mulheres tinham que ser fortes e mesmo valentes, 
para que seus maridos pudessem vencer as fainas de ano 
inteiro. Afazendados perto de Nioac, onde seu imáo  Ma- 
nuel Barbosa eca o único comerciante, no intercâmbio com 
Miranda e Corumbá. Logo após o célebre combate do Es- 
barrancado, no qual morreu êste seu irmão, os paraguaios 
fizeram uma devassa completa, destruindo tudo o que per- 
tencia aos Barbosas e demais moradores dali, perto ou mes- 
mo longe. Foram aprisionados todos aqueles que n5o conse- 
guiram fugir. Com ela, dona Balduina contava terem ido 
escravos: seu marido Lúcio Cândido, Ignácio Barbosa So- 
brinho, Patrício Barbosa, Clemente Barbosa e Bernab6 
Barbosa, êste entáo com pouco mais de 14 anos de idade. E 
em marcha para o Appa, foram presos inúmeros outros pa- 
rentes e pessoas moradoras naquele sertão; morreram em 
viagem para Concepcion seus 2 filhos meninos. 

Precedendo o combate do Esbarrancado, ela temerosa, 
havia enterrado os seus tesouros, assim fazendo também 
todos os moradores da região. Ela o havia feito num crpá0 
de mato, pouco distante de sua morada. Esses tesoums, 
contava ela, consistiam em imagens de sua, devoçáo, dentre 
e l ~ s  o seu Santo António, seus anéis e cordões de ouro e 
prata, suas louças da China "azuizinhas", seus talheres, 
tachas e objetos de estimação. Seu marido, mais tarde, fu, 
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gitivo de Concepcion, foi o Guia da Expedição do geirieral 
Câmara, vindo com forças pela via fluvial, do Jatai. Ela, 
terminado o cativeiro, reunira-se a êle, para recome!)arem 
sua faina de lutas e trabalhos. Voltaram ao Nioac e funda- 
ram fazenda, desta vez no lugar chamado "Treis Barras;'. 
Os filhos que possuiam antes do cativeiro, haviam morrido 
na marcha para Concepcion. Na nova fase, nova vicia, ti- 
veram os seguixftes filhos: - l) - Macias Barbosa de Oli- 
veira, ainda vivo e morador no município de Aquidauana; 
2 )  - Feliciano Barbosa de Oliveira, casado com sua prima 
Jacinta Marçal; 3) - Aurora Barbosa de Oliveira, casada 
em Aquidauana, com Braz Montesano; 4 - Indalecia~ Bar- 
bosa de Oliveira, casada com Luis Dutra, de Nioac. Lúcio 
Cándido de Oliveira falecera em 1911. Queixava-se aaiargu- 
rada a boa velhinha de nunca mais ter conseguido descobrir 
os seus tesouros enterrados no capão de mato do Esbarran- 
cado. Em fins do ano de 1931, falecia a bondosavellninha 
em casa de parentes na Vila de Entre Rios, na Vacaria., cen- 
tro de morada dos Barbosas,, inclusive de Domingos Bar- 
bosa Martins, vulgo "Gato Preto". Foi nessa ocasião, que 
publiquei no jornal "A República" de Campo Grande, seu 
necrológio, trabalho ésse que mereceu especial atençiXo de 
Max Fleiss, secretário perpétuo do Instituto Histórico Bra- 
sileiro, fazendm inscrever em ata da Assembléia ordinária 
de 2 de dezembro de 1931, publicada no DZário Oficial da 
Uniáo de 5 de janeiro de 1932. Decorridos apena!; três 
meses do falecimento de dona Balduina, aconteceu o im- 
previsto: seu filho Macias começou a sonhar repetidamente 
com sua mãe e com o tesouro; seguindo as impressões dos 
sonhos, cavou e desenterrou intatos os ditos tesouros, ao p4 
de uma árvore na mata indicada e desde muito batida in- 
teiramente por sua mãe e êle mesmo. Ali estavam as imac 
gens sagradas, a louça da China intacta, os colares, :anéis, 
talheres, etc. Foram essas preciosidades distribuidas entre 
os parentes mais chegados, inclusive o dr. Vespãsia.no Bar- 
bosa Martins, médico em Campo Grande, e ex-sena3jor fe- 
deral, sobrinho estimado de dona Balduiiia. Eii também 
fui aquinhoado com um dos pratos azuis. 

Dona Senhorinha Barbosa, por sua vez, narrava irn- 
portantes episódios de antes e depois da guerra. Ela reme- 
morava seus dois maridos, mortos ambos. Quanto trabaiho! 
Quanta cousa destruida! Uma Via Crucis, constante, du- 
rante toda sua mocidade! 

Náo cansava de enaltecer Gabriel ~Francisco Licipi?~, "o 
maior valente" dos sertões. Acompanhara-o at?wprc% nas 



suas aventuras de caçador e com ele labutava na formação 
fracassada da fazenda do Appa. Sofrera muito no cativeiro, 
onde foi com sua irmi. Balduina, vítima de maus tratos do 
Padre Ramon. Seu segundo marido, ao eclodir a guerra 
ali, fugira para Santana do Parnaíba, donde regressou como 
guia da expedição enviada por Uberaba e Santana do Par- 
naíba, estando ela ainda no cativeiro. Dizia, penalizada, 
por enaltecerem sòmente José, deixando de o fazer ao bravo 
Gabriel. Era ela uma dupla viúva de dois irmáos valorosos. 
Deixou filhos e muitos netos. Não chegou a rever seu marido 
José, quando regressou. Dentre os filhos dela, destac%se 
José Lopes Barbosa, que foi casado com sua tia Maria de 
Jesus, deixando prole. 

Clemente Barbosa, que fora também escravo rio Para- 
guai, no regresso conseguiu desenterrar os tesouros, em m% 
tos do Rio Pedra de Cal, afluente do Rio Appa. Tornou-se 
rico fazendeiro e nos últimos anos de sua vida foi visto 
pagar em libras de ouro, em bolsas de couro de cervo cur- 
tidas, a compra de terras no município de Eel?. Vista. Co  
nheci-o na Estrada para Porto Murtinhcl. 

O malogrado coronel Bernabé Barbosa vivia ainda em 
1931, em Campo Grande, já então com mais de 85 ailos. 
Era homem grande, claro e de olhos azuis, m:iito alegre e 
folgazão. Narrava muita coisa d a  vida sertaneja, mormen- 
te de suas viagens de bateláo, no comércio de permuta de 
mercadorias entre a Vacaria e o Jatai, no Parai?&. Contava 
proezas, no fazer ésses batelões e também em construir car- 
ros de bois e monjolos, assim como currais e porteiras de 
aroeira. Tudo o que constmia era grandt: e pgfa durar um 
seculo. Deixou muitos descendentes, dentre êles o coronel 
Elisberio Barbosa, ainda vivo e resident? rin CsLnlpo Grande. 

Teve Bernabé morte acelerada; irpó.5 o des,ip:recj~riento 
trágico de seu filho de mais estima, de nome MBrio Barbosa, 
ocorrido em Campo Grande, em 1930. 

Dona Marcelina Barbosa, viúva de Henrique José Pires 
Martins, também era uma encantadora narradora do velho 
sertão da Vacaria. Durante e depois da guerra, morou rios 
sertões de Jatai, no Estado do Paraná, onde tinha como 
pensionista o celebrado beneditino Frei Thimóteo Castel- 
nuevo, ao qual deveu a educação de seus primeiros filhos, 
dentre êles Domingos (o Gato Preto). Regressando d<?s ser- 
tões do Parana, fundou com seu marido, a iazerida "Cam- 
peiro", na barra dos Rios Vacaria e Brilhante, onde mora 
hoje seu filho Martinho Barbosa, o qual tem muita descen- 



déncia. Era ela uma senhora muito corpulenta, muiiio a l e  
gre e bondosa. Dentre seus filhos, destacou-se muito o Dr. 
Vespasiano Barbosa Martins, hoje, incontestàvelmeinte, o 
chefe da família Barbosa em Mato Grosso. Foi êle, ria Re- 
volução Constitucionalista de 1932, o Presidente do E;stado, 
constituido pelo general Bertholdo Klinger. ultimamente, 
ocupou o cargo de senador por Mato Grosso, com verdadei- 
ro destaque nessa Câmara Alta. É médico muito querido 
em Campo Grande e fazendeiro próximo da mesma cidade. 
O marido de dona Marcelina, Henrique José Pires Mar- 
tins, foi um dos homens mais acreditados e honrados. Pa- 
cato, trabalhador e de alto espírito religioso. 

~ u i t i  coisa necessita ainda ser escrita e publicada sôbre 
o povoamento do sul de Mato Grosso, mormente no que se 
diz, de episódios da guerra do Paraguai. Com o deshpare- 
cimento da gente primitiva, e testemunha autêntica, ficarri 
as versões fantasiosas e, por vêzes, erradas. Todo o ;sertão 
teve, inicialmente, que abrir caminhos terrestres e depois 
fluviais, para seu comércio. A Vacaria comerciava com Co- 
rumbá, pelas vias mistas de terra e rios; com Santana do 
Parnaiba, pela rota de entrada, através de passo de rias no- 
táveis como o Pardo, o Sucuriú e o Verde, os quais exigiam 
balsas permanentes. Comerciavam com o Jatai, no E:stado 
do Paraná, pelos rios: Envinhema, Paraná, Paranapa,nema 
e Tibagi. Era gente muito valente! Do velho coronel Antô- 
nio Barbosa, quando o conheci, pouca coisa se podia obter 
de sua memória; achava-se bastante idoso e esquecido ; fora 
um grande lutador e dos Barbosas foi o que mais lidou com 
os velhos caminhos de Santana; tendo mais tarde comer- 
ciado ele mesmo com Uberaba. Em 1924, consta ter êle dado 
informes interessantes ao general Malan Dangrogne, o do 
minador da revolução de então, que atingira o sul de Mato 
Grosso; fora êle hóspede na Fazenda Alegrete, de An,tÒriio 
Barbosa, e êste dêle Malan, no Quartel General em Campo 
Grande. Dêle ouvi algumas referências ao sertanista Joa- 
quim Francisco Lopes e ao seu companheiro de entrada para 
Miranda, Joáo Henrique Elliot. Conhecera êle, tambeni pes- 
soalmente, o comandante do Forte de Miranda, major Joáo 
José Gomes, que era proprietário da Fazenda l~orquilha. no 
Rio Nioac. 

Segundo Antônio Barbosa, Joaquim Francisco lbpes 
teve posse própria no Rio Brilhante, assim como João IIen- 





Prosseguirei, em outra oportunidade, estudando os pri- 
mitivos Garcias, Pereiras e Lopes, no sul de Mato Grosso, 
no periodo inicial e antes da guerra do Paraguai. 

Seria. muito fastidioso o conjunto de uma só vez. Tenho 
os dados necessários e posso asseverar ser uma grande his- 
tória a dos Garcias, Pereiras e Lopes, no desbravamento dos 
sertões até então conhecidos como dos "CAIAPÓS". 



MARTIM CABRAL, O BóLIDE 

No ano de 1869 bacharelou-se em Direito pela tradicional 
Academia de São Paulo, o jovem M a r t i  Cabral Moreira 
dos Santos, de infeliz e desafortunado destino. Morreu dois 
anos depois de formado, sem poder se realizar e sem de si 
deixar o rasto que seus dotes intelectuais um dia pressagia- 
ram. Relembrado é êle apenas por meia dúzia de ensaistas 
e na evocação que dos tempos de Academia traçaram alguns 
de seus contemporâneos e assim mesmo apagado de todo 
estaria o seu nome se um daqueles contemporâneos que o 
evocaram não se chamasse Ruy Barbosa. Na própria cidade 
paulists ,onde viveu e morreu, e que foi Pindamonhangaba, 
e onde uma via pública ostenta o seu nome, Martim Cabral 
é hoje apenas uma- rua, desconhecido de todos, sòmente r e  
cordado por alguns poucos cultores da história local, que 
nada sabem do que teria escrito ou publicado. 

Foi o eminente jurisconsulto baiano Ruy Barbosa, o 
autor da epigrafe que serve de titulo ao presente escôrço 
histórico-biogrhfico. Quando em 8 de dezembro de 1886, na  
homenagem fúnebre realizada no antigo Teatro de S. José, 
na cidade de S. Paulo, em memória do estadista liberal José 
Bonifácio. o Moço, Ruy Barbosa, já então vulto de projeção 
nacional, em discurso notável e de grande retumbância, re- 
cordou alguns dos colegas contemporâneos da Academia que 
com êle tomaram parte no famoso banquete politico ofere 
cido em 1868 ao mestre de Direito Civil e parlamentar libe 
ral, que foi José Bonifácio. Disse ai Ruy : - "Entre as remi- 
niscências do meu curso jurídico nesta cidade, nunca se me 
desfará da lembrança a recepção com que o acolheu ( a  José 
Bonifácio), depois do golpe de estado de 16 de julho, a ju- 
ventude acadêmica de 1868, em um banquete politico de 
grandes proporções, que assinalou data na memória de 
quantos o celebramos; Joaquim Nabuco, o futuro orador do 
abolicionismo, ponto radiante que já se destacava na coroa 



solar do nome paterno; Barros Pimentel, merecimento dos 
mais puros, envolvido tenazmente pela sua modéstia em 
um casulo de sêda; Martim Cabral, grande bólide fulgiraa- 
te, que se perdeu no horizonte da tribuna brasileira; Ga.vião 
Peixoto, um dos testamenteiros morais de José BonifBcio; 
Salvador de Mendonça, o publicista do "Ipiranga"; Amé- 
rico de Campos, o estóico; Américo Brasiliense, temgera- 
mento americano alienado para a república pela rotina per- 
vicaz da monarquia; F. de Meneses, um folhetim vivo, o 
boêmio da esperança, o 'fundador da "Gazeta da Tarde"; 
Castro Alves, o poeta dos escravos". (Ruy Barbosa, "Ensaios 
Literários", Gráfica Editora Brasileira Ltda., Rio de Janeiro, 
1949, pags. 64 e 65). Destarte, ao lado de Joaquim Nabuco, 
de Sancho de Barros Pimentel, de Gavião Peixoto, de Sal- 
vador de Mendonça, de Américo de Campos, de Américo Bra- 
siliense, de Ferreira de Meneses e de Castro Alves, todos n@ 
mes estelares, por demais conhecidos dos cultores da história 
nacional, ao lado dèles Ruy Barbosa alinhou Martim Cabral, 
definindw como "grande bólide fulgurante que se perdea no 
horizonte da tribuna brasileira". Alusão a vida breve e aos 
dotes oratórios brilhantemente demonstrados por Martimi Ca- 
bral durante os tempos de estudante de direito. 

Esse refulgente epíteto impressionou e calou; produziu 
reflexos que são as referências que ao malogrado bacharel 
podem ser encontradas nos historiadores dos fastos da Aca- 
demia de S. Paulo. Assim, em Spencer Vampré ("MemOrias 
para a História da Academia de S. Paulo", Saraiva & Cia. 
Editores, S. Paulo, 1924, 20 vol., pag. 204), que o incluiu. en- 
tre os que "amanheceram na Academia no ano de 1865", 
dêle dizendo que fora "ardente orador e denodado republi- 
cano. que se bateu, na tribuna e na imprensa, ao lado de 
Francisco Glycèrio, Américo de Campos, Américo Brasi- 
liense, Range1 Pestana e outros, e constituiu, na frase de 
Ruy Barbosa, o "grande bólide fulgurante, que se perdeu no 
horizonte da tribuna brasileira". Também Carlos Peritea- 
do de Rezende, no seu livro "Tradições Musicais da Facul- 
dade de Direito de S. Paulo" (pag. 2471, recordou o então 
quintanista de Direito no seguinte trecho: - "certo dia do 
ano de 1869 circulou pelos "Gerais" da Faculdade de Direito 
a noticia de que Gottschalk havia chegado. a São Paulo. . . 
Cursávam na ocasião a. Academia, e poderiam talvez estar 
no pátio, conversando a respeito, rapazes como os quintzinis- 
tas Salvador de Mendonça, amigo de Carlos Gomes, e Mar- 
tim Cabral, já famoso orador.. . "  

Martim Cabral cursou a Academia justamente no pe 



riodo áureo da escola, quanda nela estudaram moços que se 
chamaram Ruy Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, 
Rodrigues Alves, Afonso Pena e outros que tais. Foi a década 
de 1860-70 a que maior número de futuras notabilidades viu 
reunidas na Academia de S. Paulo. E Martim Cabral bri- 
lhou entre os brihantes. Esse tempo foi o tempo dos grandes 
pruridos de liberalismo que recendia a republicanismo 
e abolição. E Martim Cabral engolfou-se no liberalismo- 
republicano e pelejou pela abolição. No seu estudo 
"Os Republicanos Paulistas e a Abolição" (Livraria Mar- 
tins, S. Paulo, 1942, pag. 52) José Maria dos Santos, no- 
ticiando a fundação em S. Paulo do "Clube Radical", por 
Luís Gama, Americo de Campos, Bemardino de Campos, 
Jorge de Miranda, Francisco Glycerio, Zoroastro Pamplo- 
na, Bemardino Pamplona e Quirino dos Santos, acrescen- 
tou: -- "A êstes vieram logo juntar-se, como em vibrante e 
permanente aclamação, os estudantes da Faculdade de Di- 
reito. Podemos facilmente avaliar o que a adesão dos estu- 
dantes representou para a propaganda radical e abolicionis- 
ta sabendo apenas que entre êles estavam Castro Alves, Ruy 
Barbosa, Joaquim Nabuco, Martim Cabral e Salvador de 
Mendonça". 

Naquela década de 1860-70 fulgiram os grandes orado- 
res da Academia, com Nabuco e Ruy a frente. Pois Martim 
Cabral foi por todos e principalmente por Ruy apontado 
como o maior tribuno dentre êles. No ensaio "O Patriarca 
e o Bacharel" (Livraria Martins Editora, S. Paulo, 1953, pag. 
34), Luis Martins escreveu: - "A espantosa geração que 
reunira no mesmo ano em S. Paulo as figuras solares de 
Castro Alves, Ruy Barbosa e Joaquim Nabuco, impressio- 
nava todos os espiritos com o seu porte excepcional. Entre- 
tanto, contam acadêmicos daquele tempo, a maior figura 
da Faculdade, que empolgava a multidio de estudantes com 
seu verbo eloqüente e romântico, era Martim Cabral". E 
ao registrar a noticia do falecimento em sua "História da 
Civilização Paulista" (Livraria Martins Editora, S. Paulo, 
pag. 12), disse Aureliano Leite: - "Falece em Pindamo- 
nhangaba o jovem republicano Martim Cabral, que deixara 
na Faculdade de Direito a fama de maior orador, até então". 
Extraordinário tribuno deveria ter sido, para alcançar a fa- 
ma de maior entre os maiores! 

Naquela época porfiavam os gigantes da tribuna na 
emulaçáo pela fluência e eloqüência, sendo tudo motivo 
para torneios de oratória, desde as questões sociais, religio- 
sas e de patriotismo até mesmo as coisas de Direito. . . Por- 



que a verdade manda que se diga: os acadêmicos de maior 
prestígio, os de renome, os mais inteligentes, não eram assi- 
duos tis aulas. Preferiam êles debater a jurisprudência em 
sessões mais literárias do que doutrinárias, nos grêmi.os e 
associaçóes ou mesmo nas casas dos lentes ou de pessoas de 
projeção na cidade, quando então à literatura associavam- 
se a arte, o direito, a música, o mundanismo. Lê-se no nú- 
mero 4, ano 2, de 11 de junho de 1868, do jornal "Imprensa 
Acadêmica.": - "Culto à Ciência - Sessão hoje As 11 horas 
no lugar de costume. Continua a discussáo da tese do sr. 
Matoso sôbre delito falho. Estão com a palavra os srs. (' ,am- 
pos, Martim Cabral e Barros Pimentel". 

Para comemorar a data da Independência do B:rasil, 
houve em 7 de setembro de 1868 "Sessão Magna", às 6 horas 
da tarde no "Ginásio Literário", encerrando-se às 8 horas 
da noite. Oraram nada menos do que doze acadêmicos, cada 
um pelo seu respectivo grêmio ou associação ou jornal. Mar- 
tim Cabral, então quartanista, falou pelo "Acadêmico". Os 
outros discursadores chamavam-se Leôncio de Carvalho, 
Brasílio Machado, Joaquim Nabuco (na época assinando-se 
"Nabuco de Araujo"), Carvalho Moreira.. . Como de cos- 
tume, Castro Alves recitou uma de suas magníficas poesias. 
Quando em 1868 realizou-se o atrás citado banquete pollitico 
oferecido a José Bonifacio, autor no Rio de Janeiro da mo- 
ção liberal cuja resposta íbi a dissoluçáo da Câmara dos 
Deputados Gerais com a subida ao poder do Partido Con- 
servador, o orador oficial escolhido pelos acadêmico:; foi 
Joaquim Nabuco. E depois da resposta. do homenageado se- 
wiu-se uma longa série de intermináveis brindes, no'ticia- 
da pelo jornal "A Imprensa Acadêmica", n? de 3-9-1868, na 
seção "A Pedido", pois que, diga-se de passagem, êsse orgáo 
dos acadêmicos era imparcial; nem liberal nem conserva- 
dor. Na longa série não faltou o nome de Martim Cabral, 
com dois brindes assim descritos pelo articulista: - "(3 Sr. 
Martim Cabral ao conselheiro José Bonifácio, êsse ho:mem 
que à frente daqueles cujas vozes são o hino mais esplên- 
dido, cuja voz tem ecoado na terra dos Andradas em prol 
das liberdades públicas, deve ser considerado como $L en- 
carnaçáo do Partido Liberal entre nós". E o outro: -- "O 
Sr. Martim Cabral sauda a ilustre Assembléia Provincial de 
S. Paulo, que saberá cumprir briosamente o seu dever". De- 
pois dêsse banquete, como que ainda não satisfeitos pelo ex- 
travasamento dos sentimentos de repulsa aos conservadores 
e escravocratas, os acadêmicos realizaram no "Ginásio li te^ 
rbrio" uma "Sessio Magna"; na qual tiveram a palavra, se- 



giindo narrou José Maria dos Santos (op. cit., pág. 591, o;; 
senhores José Francisco Diana, Martim Cabral, Fernando 
Osório, Brasilio Machado, Alves Cruz, Leôncio de Carvalho 
e Monteiro de Barros, "todos a verberar com forw o grave 
atentado contra os sentimentos da Nação e os direitos de 
seus representantes eleitos". E, ajuntou José Maria dos Sm- 
tos, "onde a emoçáa chegou realmente ao auge foi quando 
se levantou Castro Alves e recitou "O Navio Negreiro". No 
ambiente profundamente sensibilizado daquele instante, 
imagine-se o efeito daqueles versos certamente maravilho- 
sos, a clamar na sua espantosa torrente de harmonia todos 
os sofrimentos, todos os martirios e tôdas as vergonhas da 
imensa e secular iniquidade da escravidáa! As noticias da 
festa, com os versos do poeta, espalharam-se rhpidamente 
por toda parte. O Brasil inteiro, entre wmpungido e t r an s  
portado, recitava "O Navio Negreiro". 

A guerra do Paraguai, que ocorreu justamente naquela 
década, isto é, de 1865 a 1870, foi outro motivo para a ex- 
pansão dos ardores civiws estudantis, entregandose todos 
as arengas inflamadas e exaltadas. O mestre de Direito 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, o Moço, Martim 
Cabral, então primeiranista, e mais dois outros acadêmi- 
cos, Miguel de Godoy Moreira e q s t a  e José Monteiro Ma- 
chado César, foram os que saudaram, numa festa realizada 
em São Paulo, em 18 de outubro de 1865, os primeiros volun- 
tários oriundos de Pindamonhangaba e Taubaté, destinados 
ao Sul, ao teatro das operações bélicas. Noticiou um jornal 
de S. Paulo, em transcrição feita pelo pindense Ataide Mar- 
condes no seu livro "Pindamonhangaba através de dois e 
meio séculos. 1672-1922" (2: edição, comemorativa do Ceri- 
tenário da Independência do Brasil; S. Paulo, 1922, pag. 
212): - "As comissões de Pindamonhangaba e Taubaté 
foram saudadas com vivo entusiasmo; os eloqüentes discur- 
sos dos inteligentes acadêmicos os srs. Miguel de Godoy 
Moreira e Costa., José Monteiro Machado César e Martim 
Cabral, honraram o lugar que os viu nascer; provaram mais 
uma vez que são destinados a um dia representarem na  so- 
ciedade um papel brilhante". E foi por ocasião do término 
da perra ,  quando regressou do Paraguai o batalhão d e  
Viiluntários de S. Paulo, o 35?, composto dos remanescentes 
de outros, que Martim Cabral pronunciou, a 27 de abril de 
1870. uma de suas mais empolgantes orações, parece que es- 
crita, porquanto saiu publicada nos jornais da época, in- 
cliisive no "Pindamonhangabense" e principalmente no "Cor- 
reio Paulistano". de $. (ano XVII, n! 4143, de sábado. 



250. K a v I s r ~  no Ih.5muro H i s r 6 ~ r c o  r C r ~ o ú n Á ~ ~ c o  DE S. PAULU - 
39 de abril de 1870). Do acontecimento deu noticia liure- 
liano Leite da seguinte forma (op. cit., pag. 110): - "Aos 
25 de abril !de 1870) regressa do Paraguai o 350 de Volun- 
tários, formado dos remanescentes do 70 e 420 batalhões. 
Numa das festas em regozijo, que duram uma semana, ora 
o bacharelando Francisco de Paula Rodrigues Alves, que 
termina colocando uma coroa de louros na bandeira daaue- 
le batalhão. Oram também outros tribunos da época, c:omo 
Joaquim Xavier da Silveira, Martim Cabral Moreira dos 
Santos e Brasilio Machado". 

Eis, na íntegra, transcrita do jornal "Correio Paulista- 
no", no de 30 de abril de 1870, a oração condoreira, no tipo 
e no estilo do versejar de Castro Alves: 

"Discurso do S7. MartZI1z Cobra1 - Damos abaixo o belissimo 
iliscurso que no espetáculo de quarta-feira, oferecido aos voluntários 
sclo corpo do comércio, proferiu o eloqüente e considerado sr .  dr .  
Martim Cabral. incontestàvelmente iamn das glórias da mwidade 
atual : 

Voluntários Paulistas ! 
Xás estamos aqui para vos saudar. para saudar essas tilusas 

modestas onde dormi.m nossas vidas e viveu a nossa Pátria ! O 
&o de vossas ~ I ó r i B  é demasiado para êste povo - é nece:.sári<i 
reparti-las com a Pátria, reparti-las com a posteridade! Hoje, nó< 
os brasileiros, nós 0 3  paulistas, podemos morrer. porque sôbrc nos- 
sos túmulos a. posteridade há de ver de pé vossas rstátuas - as cstá- 
ruas da imortalidade ! 

A auréola do triunfador brilha tantc em vossas irontes, que eia 
apagaria a Iliz de nossas ollios. Vêde esta multidão briliiante que se 
ùebru~a sôbie as galerias e com respeito mede as vossas irontes: 
véde éste sovo que rc levanta como uma s<i voz e tiiclie a itnrn;i- 
ilade com seus vimris; escutai. voluntários, todos os lábios sstalam 
m vossas faces o beijo da ,qatidão, rnrrio as \os;iis Iáliios r:.tnia- 
ram na bandeira da Pátria o hei]<> da ViiGi-ia! 

Contemplando-vos face a face, nós nos iernbraini~s da i:aniya~ 
iiiia; dêsse abismo onde parecia que inin naufragar nossas vidas. 
nossas tradicóeç e nossas esperanças; dêsse i~ulrão onde as lava- 
da tirania se alimentaram por tanto teriipo com o sangue das vi ti^ 
inzs; dCsse oceano onde os ~iáiliragos da tnrnienta eram na már- 
tires da bravura! 

A história dessa campanha teve momentos Iiorriveii ! Qu;inta* 
vêzes no meio do campo não osrilo<i o p&ii<lulo da vida. parecendo 
estacionar? 

. , Quando o toque da rorneta. para nvressar vossos golpes itsta- 
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bém transcreveu a oração e informou que a mesma saiu 
publicada em princípios dêste século no "Jornal do C~omér- 
cio" do Rio de Ja.neiro, sendo, entretanto, atribuída a Xavie: 
da Silveira. O equívoco é muito grande. Xavier da Silvei- 
ra de fato orou por ocasião dos festejos comemorativos da 
chegada dos Voluntários da Pátria a S. Paulo e seu discur- 
so foi publicado pelo "Correio Paulistano" de 13 de maio de 
1870. Mas, ao invés de saudar os soldados, èle fóra por èstes 
justamente incumbido de agradecer as homenagens presta. 
das pelo "corpo acadêmico", isto é, pelos estudantes de Di- 
reito. 

* . *  X 

A década de 1860-70 também foi fértil quanto ao lança- 
mento de jornais acadêmicos ou não. Segundo estatística. 
no ano de 1860 circulavam na cidade de S. Paulo 16 periodl- 
cos, além de funcionarem 10 sociedades literárias ! Pois des- 
de 1865, quando ingressou na  escola, até 1869, quando se 
formou, encontra-se o nome de Martim Cabral entre os re- 
datores de quase todos os jornais aparecidos, pelo men~cs de 
todos os mais importantes, excetuados os de feição conser- 
vadora. Cumpre notar que tais periódic~s eram geralmente 
de curta e efêmera existência., morriam com a aproxiiriação 
das férias escolares ou com a formatura dos componentes 
do corpo redatorial. Raros passaram dos primeiros núnieros. 

Também em Pindamonhangaba o estudante Martim 
Cabral realizou jornalismo, colaborando nas folhas da terra, 
que se intitulavam, no seu tempo, "O Progresso" (1863-66 1 
e o "Pindamonhangabense" ( 1866-7. ). 

Em S. Paulo seu nome incluiu-se entre os fundadores 
e redatores de vários jornais, tais como "A Tribuna Liberal" 
< 1867), lançada por êle cotljuntamente com Joaquim PTabU- 
co, Salvador de Mendonça, Artur Carvalho Moreira, Ferrei- 
ra Braga Júnior, Leôncio de Carvalho. Monteiro de Ba.rros. 
Pereira de Campos e Climaco Cezarino; "A Independência" 
i 1868), jornal político e literário que tinha por lema famosa 
divisa britânica ("Honni soit qui mal y pense"), redigido 
por êle e mais Castro Alves, Ruy Barbosa, Pimenta Biieno, 
Carvalho Moreira e outros; "O Acadêmico" (1868 ), jornal 
jurídico, literário e noticioso, que teve como "diretores de 
redação" Leôncio de Carvalho e J .  F. Diana e como reilato- 
res Aureliano Coutinho, Aureliano Mourão, Fernando Osó- 
rio, Martim Cabral, Machado Lima, Pires Maciel, Rubino 
de Oliveira, Santos Malheiro, Silva Tavares, Teixeira de 
Carvalho. Teixeira da Mota e Vicente de Toledo. todos fisses 



nomes constando da relaçIto no. cabeçalho do jornal, que 
foi, por sinal, um dos melhores da época. "O Radical Pau- 
listano" (18681, órgão oficial do "Clube Radical Paulista- 
no", êste uma secão do Partido Liberal-Radical, então fun- 
dado na Corte, foi redigido pelo famoso negro abolicionista 
Luis Gama, por I3uy Barbosa e ainda por Martirn Cabral, 
os irmãos Pamplona de Menezes - Zoroastro e Bernardino 
- Américo de Campos, Jorge de Miranda, Bernardino de 
Campos, Francisco Glycério e Quirino dos Santos. Colabo- 
rador ainda de "A Imprensa Acadêmica", que se intitulava 
o "Jornal dos Estudantes de São Paulo", de feitio "literário, 
noticioso, científico e comercial", dirigido sempre por um 
quintanista, chamado o "redatorem-chefe", e redigido por 
uma comissão composta de dois estudantes representando 
cada ano escolar, dez ao todo, pois que de cinco anos se com- 
punha, como até hoje, o currículo acadêmico, colaborador 
dêsse jornal, Martim Cabral viu-se no seu quinto ano de Di- 
reito, eleito "redator-emchefe" do órgão da Academia de 
S. Paulo. Noticiando o fato, lê-se no "O Acadêmico", no de 
24 de outubro de 1868, o seguinte: 

' ~ i / < ~ i c ò < ~  - Par:t , c k ~ t < > ~  e m  ~ . l ~ c t c  11:. ' ' I L I I ~ ~ ~ I I . . : ~  . % , c ~ ~ ~ ~ I L c ; L "  
. . 
I ,  i r ,  Marrlin Cal>ral. um de tiossiti colega? de redaráim. 
i'niii Ele congratulairio-rio pela dist i i i~áo cuni que foi honrado, e 
,I:, <lua1 é ;iltanieiitc iiieierediii. r ielicitamos a Academia pebi 
.,certada e <ligria escolha ciitt  acabz de fazer .  O 5r. Martim C,- 
I>ral, na direçáo suprema di, "rgão iia Academia. saherá defender 
,,, legiiitiios interêssei da classr v rclar i.5 :iltoi iréditoc <Ia i n i , ~  

ii<lade acadsrnica d e  S. Paulri. 
- Ternos as mais f~inda&as esprrangas de qiiç a ' I ~ i i p r e r ~ n  Ara- 

iliniica" de 1869 há de erguer-se à altura da corporacãri qiiz r ~ -  
ivresenta. r dai rrndiçóec ~l<irir>ca. <ia 4cadelnia" 

Como se vé, por eleição, Martim Cabral foi escolhido 
para o mais iinportante põsto, o de maior proeminência en 
tre os estudantes da Academia 

Fundado em 1864, suspensa a publicação em 1865-67 
por dissensões políticas, havendo reaparecido em 1868, o 
órgão da Academia chegou, em certa ocasião, a circular duas 
vèzes por semana. Entre seus colaboradores contaram-se vul 
tos como Castro Alves, que nêle inseriu suas poesias, Ruy 
Barbosa e outros mais. Para ressaltar a importância da po- 
sição alcançada por Martim Cabral, basta que se diga que 
no ano seguinte, em 1870, findo o seu mandato, a eleição 
de seu sucessor terminou por um emocionante empate e o 



resultado foi que dois quintanistas sairam investidos com- 
"redatoresem-chefe". Eram êles Francisco de Paula Rodri- 
gues Alves e Afonso Augusto Moreira Pena, os conselheiros 
que presidiram a República. Durante a gestão de Martim 
Cabral, em 1869, Rodrigues Alves e Afonso Pena tinham sido 
os representantes do quarto ano na redação do jornal. 

Da importância que representava para o escolhido a di- 
reção do órgão da Academia, informaram Estevam Leão 
Bourroul e João Mendes de Almeida quando biografaram 
Rodrigues Alves. Disse o primeiro: - "era a honra mais 
elevada a que podia aspirar um acadêmico, pois constituia- 
se destarte o diretor intelectual da Mocidade" ("Arquivo 
Ilustrado", novembro de 1900 ). E disse o segundo: - "car- 
go que só a eleição de numerosos colegas poderia deferir e de 
fato deferia aos mais conhecidos por seus talentos e estu- 
dos" (in J .  J. Ribeiro, "Cronologia Paulista", 2, 2? parte, 
pg. 338). 

O primeiro artigo de fundo escrito por Martim Cabral 
como dirigente do jornal valeu-lhe o recebimento de duas 
cartas, uma do então acadêmico João Monteiro, o clepois 
celebrado mestre de Direito Judiciário, João Pereira Mon- 
teiro Júnior, e outra de Francisco Inacio Marcondes Homeni 
de Melo, futuro Barão Homem de Melo, que presidiu e pre  
vincia de S. Paulo e foi ministro do Império. 

,Eis na integra, o referido artigo, que saiu no n? 1, ano 
37. 24 de abril de 1869: 

"A Iinpreiisa Acadéniica" é i palavra doa rnosus, a enpressãn 
de seus seritimentos e de suas idéias. Se essa palavra vai ter iin 

ero no meio, do tumulto da atiialidade, se ela vai interrampfr ti 

concêrto horrível da indifereriça literári71 z das pixóeç dos parti 
idos. o futuro é quem Iiá de dizer. 

4 mocidade sente necessidade de ialar, c fala, seiãe iieccs 
sidade de escrever e escreve; mas sufocar a palavra nos lábios 
temendo que ela caia no seio da sociedade mais fria do que c 

dos montes, quebrar a pena receando quc cla se abrase no 
fogo das paixões políticas e creste tôdas as espcrancas literária:. 
como tem crestado as veias mais palpitaiites do corpo scrial: 
não compreender o destino, é rebelar-se contra a lei de todo qu 
deve viver, é suicidar-se como o ~uer re i ro  que encruza os braço 
diante do inimigo, porque não s a k  quem há de vencer. 

Não. A mocidade ainda tari os olhos abertos, o soni~ pesa- 
do do indiferentismo não lhe cerrou as pálpebras, nem o rlem6ni: 
rln descrença traçaii-lhe nalma a .  palayra d n  impossível; ela a v e -  



<lita ria religião, iia ciència c na :irte, ela caminiia para èsses t r65 

mundos que constituem o progresso social. Nesse caminho ela 
quer deixar um traço de sua passagem, ç para isso escrevc a "Ini~ 

prensa Acadêmica"; é o fio de Ariadne que lhe há de servir para 
romper as trevas em que seus olhos giram incertos, e abrir n<m 

seia delas um sulco dc luz por onde possa avistar u belo que é o 
ideal da  arte, a i.er<la<ie que i o ideal da ciência, Deus que i ii 
ideal da religião. 

"A 1nipren.a hcadtrnica" é uiri juriial puraiiienre literári<.. 
eiitrr: os dois princípios que dividctn os partidos - a supremaci:~ 
dos povos e a supremacia dos reis, ela simboliza a neutralidade, s u r ~  
gc no meio déles como urn prumo cujo ponto de apoio é o sol das l e ~  
tras;  cla vai substituir o estudo das evolu~óer dos partidos pelu 
estudo das idéias: a GrFcin pela filosofia. Roma pela liberdade. 
ri Papa pelo cristianismo. 

A histiiria, o livro do passado, Cssç livro onde cada ponivo tem 
iinia página, a literatura do império do belo sôbre os costumei 
sociais, a filosofia a soberania do pensamento. o direito a rea 
leza do cidadão, a relipião a alma do mundo, eis ai n Horeh sa- 

erado da mocidade 

Ela não Iiá de olvidar um i<) esfórco para gal-ar eisa riioii. 

tarilia, e quando um dia, nribora muito remoto, o tiver conseguido. 
então com os pés deiralcos e com a cabqa  descoberta, ela há de 
saudar a pátria como Moisés ao avistar n anjo de JeovQ saudava 
:i libertacão de Israel. 

Na critica literária e Iiisturica a "liiiprensa Académica" .<i. 

irititulará i imparcialidade, na filosofia a liherdade. no direito n 

iustica, na religião a tolerincia. 

A missão da iinprerisa hoje eni riosso pais é bastante priada. 
icjanios francos. não %mos pessimistas, mas a indulgência em ex- 
cesso 6 uma cumplicidade: todas as institui(6es estão estragadas. 
elas tèm um inimigo muito iorte a combater - é o egoismo; êlr 
surge de tôdaç as partes, tia indústria agrícola,, liia indústria co- 
mercial, na indústria fahril, em tudo que é instihiieão: Ele liçonjera 
os instintos do homem, êIc é a morte do espírito - O bezerro de 
ouro passa em seti carro triunfante no meio dos aplausos de todos. 
sela os sentimentos, o5 mais elevados da natureza humana e comr] 
uin espectro afugeiita do co ra~5o  da juventude o etitusiasmo lite- 
rário. Uma propagatida contra o prcdomiiiio do industrialismo s i i ~  

bre a instru~ão popular, eis a missão da imprensa em nossa país. eis 
também qual deve ser a palavra dos moços. 

Não desanimemos, o materialismo concentra tida sua i ò r ~ a  
na matéria, mas a matéria passa r sobre riias rtiínas o espírito 
há dc achar-i? sempre de pé 



I i I .  ;i iiiitrufiu, :i c i i r u i q ã u  dai i<Ieir.i, r,) 
iiio base c iim de tridas ns iiistituifóei. eis a verdade de que t<ido.- 
<,stão convictoc, mas qur está bcin longe d;i ie;ilidnde: e!a j l i rg~  conlc. 
uma visáo entre os rapórei- da civilização imoderria: 6 iie:essAri<. 
tiar-llic um çr>rpo. construir-lhe um. ;alta,, entoar-llir tiir? hiiiri 

15itáo i, progresso liá <Ir ler um;< base sÓlidi$. i, corli<> li:, ilc 
i >ver, o espírito t i i  de reinar. iodos <is hoineiis 1150 de aasenrai--i. 
iiu banquete <In intplig6iicia. :i disritssá<, Iiá <ir scr i~iii;i icit;i l i < , -  

1'"iuí. 

O <.arpit#tetr~j, , ,  ped rc~ r<~ .  c, ;~IFa:ite, C ~ I I  L I ~ I : ~  il;ni;~!r:i, ludo- 
,,. "peririas tiio <ir i r  e ;  !!;ir pr;<C:i> ~ f i h r i  i,. I ~ ~ C I F I - C -  
<li mas classrs. 

O InvradiJr. ,. iiiliiiiiia~i~reiri,, i.<iiiitiçiaii!r Iin<i de ici <,-  
siiiios presos iios lábios cios i~radores. cui~iprcend6-lu~. i - ~ p a r a r  icl- 

vez  os ernbs <Ia triliiiiia, tomar ilm lugar iin iiieici do: i-çpiesçiit;ili- 
tçs do  po\,u, legislar sRbre ;i ernigra<á<i. :i p~rr; ivi i lãr i .  r , i  iiiip<is!<,- 

I. tudo seguirá sua rnarclia natural 

O poder desta Lrarisforma~áu rilá ii;i ~mprciisa. cipecialniri~ir 
i ~ i i  nosso pais onde iiáo l i i  iiiiivrrsidade- >>pni hibiioter:ii aberta- à 
avidez do espírito 

Mas com sue direiti> .i  iiiucida<lr tcrnia ;i  vaiavi;i ,>ara discurii~ 
grandes problemas qur o s6rulo :igit;i? Com iltie direitci c~u:md<, 

?Ia ti50 tem aiiida a i r o i ~ t ~  cingida pela iuron (10 ~iririincrit<i par;, 

i.r>mpreen<lrr ;is dores d;i  Iiitri;i= Coni qiie diieii<. i? ela !iau teni 

tiiiida oi passo.;.iirmes. uorquc ialta-llic i i  cetro ik i  cxgieriíriria' 

E por tudo isso rnesiuo que ria truvn da peii;i. 

i? poniuc :i pátria cofre qur cl;i <Iiicr i;imhkni i i , f r r i .  i>rei>;tr:iiv 

. t .  para ris golpes de amanliá. 

E ponlue náo poisui :L exl~eritriciii que ela laia ç rscrçvi' pai;, 
;idquiri-la. expõe com lealdade o seu tiiodo dc pensar para flue o. 
Iioinens de hoje descansem na f 6  e n a  i~iteligtncia doi homcns de 
amanhã, caibam sue  não sáo motos sem i i da  que v50 s~bqtit~lí-I">. 
tornar suas armas para continuar i, conibate do século 

E imr que a mocidade não há de fa lar?  Cava-se i, i>;ibsadii 

i Cle tem uma voz, é a tradicãu, respeita-se. Estuda-se o precen- 
tc e êle tem um:, alma. 6 o trabalho n n  rrida sua atividade, a lei 
cm todo seu vigor. a inst i tui~áo em todo seu hrilho: ohedece-ie 

l'or que náo ;e há de rarisiiltar i, iuturlil 

Sim, ,t t n ~ c t d a d ~  < I c v ?  t : ~ l a ~ ,  c it~rttr,~ !em um ,,cL?, C ,, pvesser?. 

!I,"ento 

Y o  Egitu, tiii Roma, 'e cwisç1tav;i u v60 &as arei. ela:. sole- 
travam em seus cantos 0 s  hieróglifos das pirâmides, varriam coni 
+c.iin- ;).as ;i m i r a  40. iix,ro\ ~ i b i l i n a r  h o i ~  ; reinado ria luz 



iiossss piràmidci i ão  ;$i Academia', nr>ssur, hier6glifos a ~ u b l i c i ~  
dade da imprenia: :r ave do iuturo 6 a mocidade. Suas asas sáii 
idéias, se~iirnentos, religizo, pátria, iamilia, tudo que há de gran- 
de na vida dos povos. de imortai nas t radi~õcs  dos séculos. 

A mocidade n5o é pretensioça, ela tem consciéncia de que sua 
palavra não é uma lei, ma-. t i i  de repeti-la até que ela se equili- 
bre entre os rumores do cspnqo, e quando um dia surgir uma nova 
cra, quando um dia rasgar-ce n cortina do futuro, ela poderi talvez 
escrevê-la no evancellio da phtsin. na cruz da religião. no  lar d:, 
iamilia". 

A propósito do artigo supratranscrito, Joao Monteiro 
dirigiu uma longa carta ao "redatorem-chefe", que foi e s  
tampada no no 2, de 1: de maio de 1869, da "Imprensa Ac5 
dêmica". Depois de modestamente dizer que não possuia 
capacidade para escrever algumas linhas para o jornal e 
a.ssim satisfazer ao pedido do amigo, insurgiu-se contra a 
neutralidade pregada por Martim no seu artigo de fundo. 
E qualificou a neutralidade de filha da fraqueza ou da des- 
lealdade, ao mesmo tempo que defendeu e exaltou o articu- 
lista no seguinte período: - "Fraco, não posso julgar-te: 
seria preciso fechar os ouvidos ao eco imponente de tua pa- 
lavra, seria preciso fechar os olhos aos escritos de tua pena. 
Desleal? Mas a chama augusta da democracia levanta-se 
em teu seio; a idéia sagrada da liberdade de teus irmãos ca- 
tivos pulula-te na fronte, a espera do grande dia da eman- 
cipação para saltar brilhante como uma auréola a tua ca- 
beça de brasileiro; mas se amas e respeitas o Evangelho do 
Cristo em toda a. sua sublimidade e essência, limpo da poei- 
ra dos séculos que têm passado sobre êle! Não, não podes 
ser desleal". E conclama "a que a "Imprensa" diga a ver- 
dade ao povo", repelindo a "fatal proclamação da neutrali- 
dade, proclamação que, repito, não posso acreditar que res- 
peites". Digno de nota é o seguinte conceito de Joáo Mon- 
teiro, que enunciou a propósito da paciência do povo em atu- 
rar as tiranias: .- "o povo espera. e quando o povo espera 
é como o tigre a espreitar o momento de atirar-se à víti- 
ma . .  ." 

A carta de Homem de Melo, ainda sobre o mesmo ar- 
tigo de fundo, precedida de um exórdio da autoria de Mar- 
tim Cabral, foi publicada no no 4, de 15 de maio de 1869. da 
referida "Imprensa Acadêmica". Ei-la : 



" C ~ r t a  particular - Abaixo transcrevemos uma carta dirigi- 
<Ia pelo distinto historiador brasileiro o ilmo. ser. dr. Homern dc 
Melo, ao redator em chefe da "Imprensa Acadèmica". 

Ele, o " r n u ~ o  Iiistoriaaor", que tcm galgado as mais brilliantes 
posiy0es sociais, riao se esqueceu da mocidade; com aqucla mes- 
ma eloqiií-ncia com que anima os grandes rultos de nosso passado, 
e exp0e à admiracão da posteridade as glórias da pátria. éle :ice"- 

de no coracão da niocidade o entusiasmo peias letras, anima a nós. 
iiacos lidadorei, para que náo nos deixemos atatcr diante da res- 

ponsabilidade do futuro. 

Esta carta é unia recompensa suficiente ao nosso traballiu. 
porque ela servirá para preservar a "Imprensa Acadêmica" do 
indiferentismo da época. chamar a atencáo do pais sobre a mo- 
cidade de S. Paulo. 

Meu colega. 

i-rnho saudá-lo em meio de seus triunfos e das espléndidas es- 
peranças, que Ilie sorriem no futuro. Em o I . ?  número da "Im- 
prensa Acadêmica", que ora tcnho sob os alhos, leio: 

"É porque a pátria soire, que ela (a mocidade) quer tarnbéni 
sofrer, prepara-se para os golpes de ainanhá. E porque iiáo possui 
a experiència, que ela fala e exreve para adquiri-Ia. expõe com 
leald;ide o seu modo de pensar, para que os liomens de hoje des- 
cansem na fé  e na inteligência dos honicns de amanhá, saibani que 
não s50 ,,$os sem vida que váo substitui-los. tamar suas armas 
para continuar o combate do século". 

4 mocidade compreende a sua responsabilidade perante o fu-  
turo, perante a causa da pátria. Há de desempenhá-la. E a  nos^ 

,a esperarisa, e também a riossa ccnsolaç5o. Já muito tempo pei-~ 
deu-se, sem que esta mostrasse poçeiiir virilidade bai,tantc 
para çiipcrar 0s a~sombrosos acontecimentos, que se cotisumam. 
Siga a mocidade essas tradições de honra. que ela encontrou no 
seio du passado, e que ora invoca com fervor. 

Venliam êsses novos companlieiros dominados pela pureza de 
seritimentos, vigorados por uma fé robusta, tomar parte na luta 
files iarão alguma cousa melhor do que esta incerteza do pre.iente. 
e esta pavorosa vacilasão da  f é  pública na futuro do pais. 

Precisamos hoje de muito patriotismo, muita energia civica. 
muita severidade, para mpregá-10s iio servicò do pais. 

Nesse empenho eduque-se a mocidade, compenetrando-~e da 
augusta missáo, que lhe está reservada. Com um corasão puro, 
com a inteligtncia vivificada pelo fogo sagrado do amor da pátria, 
os mwoi  podem con!ar que farão uma grande obra, e que triunfa- 
rão  final. Eis pcrqui arornpanhc. com estremecirnenta esse tu- 



multuar de idéias nobres, essa agir~.$io pacifica e fecunda. que re- 

presenta a "Imprensa Aradémica" 

Aceite a saudacão do 

Scu irmáo de letras 

Homem de Me10 
Rio de Janeiro, 7 de Maio de 1869" 

Outros números da "Imprensa Acadêmica", do ano de 
1869, inseriram colaboração de Martim Cabral, como aquela 
na qual êle pregou a "Reforma Acadêmica" e propugnou 
pela extinção, nas Academias, dos "conventos de uma só 
regra". 

Ainda no número de 24 de abril de 1869, publicou o 
gaúcho Fernando Osório, filho do general Osório e jurists 
eminente, que morreu como ministro do Supremo Tribunal 
Federal, um artigo de louvor e contentamento pelo renasci- 
mento da "Imprensa AcadGmica", elogiando e exaltando a 
juventude acadêmica do passado e do presente, referindo- 
se a esta nos seguintes têrmos: - essa juventude "é no pre- 
sente Castro Alves descobrindo a linguagem dos deuses. É 
Joaquim Nabuco, e Meireles, é Salvador de' Mendonça, mo- 
ços distintos e crentes identificando-se com os sofrimentos 
do povo. É Aureliano Coutinho, caráter nobre, estudando 
no silêncio de seu gabinete as instituiçoes de seu país, com 
os olhos presos no futuro. É, finalmente, Martim Cabral. 
qual novo Moisés, colocando-se a frente da mocidade, es- 
crevendo no espaço - trabalho, conquista, glória!" 

* * 

O celebrado Martim Cabral foi registrado no livro que 
a "Comissáo de Restauraçio do Arquivo da Faculdade de 
S. Paulo" organizou em 28 de março de 1885, para substi- 
tuir o que fora queimado no famoso incêndio de 1880; foi 
registrado, o celebrado Martim Cabral, como natural de S. 
Paulo e filho de pais incógnitos. 

Bastante chamuscados, salvaram-se do incêndio os pa- 
peis do infeliz e desafortunado jovem, hoje reunidos na 
pasta no 1.357 do arquivo da Faculdade de Direito da Uni- 
versidade de S. Paulo. O manuseio e a leitura dêsses papéis 
demonstram que Martim cursou os preparatórios na Acade- 
mia paulistapa em 1863 e 1864, sendo aprovado "simpliei- 
ter" em Francés, Inglês, Latim e Historia, obtendo "plena- 
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mente" em Aritmética .e Geometria, Filosofia e Ret6rica. 
O requerimento que dirigiu ao diretor da escola so1icit;ando 
matrícula no l? ano do curso de Direito, é do próprio punho, 
como se exigia, e diz que se achava habilitado, mas nlio in- 
formou nada quanto a naturalidade e filiaçáo. Uni d e  
cumento anexo, de batizado, necessário para a matrícula, 
é a certidão passada pelo reverendo Tobias da Costa Re- 
zende, padre coadjutor da paróquia de Pindamonhangaba, 
datado de 27 de fevereiro de 1865 e que transcreve do "Livro 
de Batizados de brancos n? 12", pág. 433, da Matriz de Pin- 
damonhangaba, os seguintes dizeres: - "Aos quatorze de 
abril de mil oitocentos e quarenta e seis, nesta matriz, o Rs 
verendissimo Ignácio Marcondes de Oliveira, batizou e pôs 
os santos óleos a Martirn filho de Rita Ferreira. da Silva de 
Guaratinguetá, Padrinhos o mesmo reverendo batiza:nte e 
dona Zeferina Marcondes, todos desta paróquia. O Vi~ário, 
Antanio Marcondes Godoy de Almeida". 

Então, dèsse assentamento concluiu-se que Martiin foi 
batizado em Pindamonhangaba em 14 de abril de 1846, sen- 
do filho de Rita Ferreira da Silva, de Guaratinguetá. Mas, 
no "Livro nr 16 de Batizados", da paróquia de Santo Antõ- 
nio de Guaratinguetá, pag. 219 V., consta o seguinte : - "Em 
o ano de mil oitocentos e quarenta e seis, batizou-se na pa- 
róquia de Pindamonh-gaba a Martim de idade de dois anos, 
filho natural de Antonio Clemente dos Santos, e de Rita 
Ferreira da Silva, tendo sido padrinhos Manuel de hloura 
Fialho, e Dona Zeferina Marcondes dos Santos, e devendo 
aqui existir este assento, agora o faço por autorizaçiio do 
muitíssimo e Reverendissimo Vigário geral, Joaquim Manuel 
Gonçalves de Andrade e por informações de pessoas fide- 
dignas. Aos dezesseis de maio de mil oitocentos e sessenta 
e cinco. OVigário Mel. Benedo. de Js.". 

Quer dizer que "devendo existir" em Guaratinguetá o 
assentamento do batizado de Martim, foi éle lançado em 
1865 no livro dos batizados lá efetuados entre 1833 e 1855, 
sendo que as palavras "e cinco", no livro referido, forarn evi- 
dentemente acrescentadas em data posterior, tal a dife:rença 
das tintas usadas. Nota-se ainda que não coincidem os no- 
mes dos padrinhos, nos dois registros. 
' Mas por que deveria existir o assentamento em Gua, 
ratingiletá? Simplesmente porque Martim lá nascera,, sen- 
do filho de Rita Ferreira da Silva, uma pobre hetaira ali 
residente. Segundo informou Geraldo França Buerio - 
um estudioso da história guaratinguetaense e autor de al- 
zuns artigos sõbre Martim nos jornais locais - éste último 
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nasceu na rua da Pedreira i atual Coronel Tamarindo ). 
numa casa de esquina, junto a um beco antigamente d e  
nominado "beco dos Prazeres". Sua mãe, que recebera do 
poviléu o apelido de "Rita Chuvisco", entregou-o ao pai, 
ou a tal viu-se obrigada, quando o menino beirava os dois 
anos. Enviado para a casa de um primo de seu pai, o ma- 
jor José dos Santos Moreira, que foi vereador, juiz de paz 
e provedor da Santa Casa de Misericorida de Pindamonhan- 
gaba, lá foi Martim criado por sua madrinha, dona Zefe- 
rina, filha do major, de quem tomou o sobrenome "Morei- 
ra" ao qual acrescentou o "Santos", do pai. Em Pindamo- 
nhangaba cresceu e viveu até 1863, quando foi mandado 
para São Paulo para estudar. Em Pindamonhangaba vol- 
tou a residir, com a mãe adotiva, no ano de 1870, já for- 
mado. Ali exerceu a advocacia, ali enfermou e ali veio a 
falecer. ' ' h  

E quem foi seu pai? Chamou-se êle Antbnio Clemente 
dos Santos, um figurão de grande projeção em toda a zona 
do Vale do Paraíba. Foi comendador da Ordem de Cristo, 
deputado provincial à Assembléia Paulista. por muitas legie 
laturas e deputado geral por São Paulo a Câmara dos Depil- 
tados Gerais do Império. Possuiu fazendas em Areias, Lo- 
rena, Guaratinguetá e Pindamonhangaba e foi armador 
em Paratí, segundo asseverou o supracitado historiador gua- 
ratinguetaense Geraldo França Bueno. Residiu em Gua- 
ratinguetá, onde foi prefeito, em Areias, em Lorena, onde 
foi delegado, vereador e presidente da Câmara; em São 
Paulo e no Rio de. Janeiro. A sua casa em Lorena foi clas- 
sificada por Emilio Zaluar ("Peregrinação pela Provincia 
de São Paulo (1860-61)", Edições Cultura, S. Paulo, 1943, 
paz. 80) como digna de "figurar em qualquer das ruas da 
capital", juntamente com algumas poucas outras que se dis- 
tiriguiam "pela grandeza e elegância de construção". Esse 
edificio foi posteriormente adquirido pelo Barão de Santa 
Eulália, que nele residiu, como também o seu filho, o an- 
tigo presidente da Câmara dos Deputados Federais e sena- 
dor por São Paulo, dr. Arnolfo Azevedo. 

Antônio Clemente dos Santos nasceu em Guaratingue 
tá em 1803 e ali faleceu em 10 de junho de 1875. Descendià 
dos primeiros povoadores da terra paulista, sendo filho do 
guaratinguetaense alferes Antonio José dos Santos (v. Silva 
Leme, "Genealogia Paulistana", vols. 3 (pags. 71 e 77 e 7 
(pag. 386) e de Benedita Francisca de Miranda. Desde jo- 
vem entregou-se h política, tomando parte saliente na R e  



voluçk de 1842 ( *  1. Pertenceu sempre ao Partido Liberal, 
ao qual filiou-se também Martim Cabral. Foi deputaclo pro- 
vincial nas 2, 7?, 8?, 15?, 16* e 17? legislaturas e deputado 
geral na 70 legislatura geral. Os "Anais da Assembléia Pro- 
vincial de Sio Paulo" denotam à saciedade a intensa ação 
legislativa por êle desenvolvida. Intensa e aguerrida, pois 
era combativo e ousado e seus discursos e apartes entre- 
mostram um idividuo inteligente e lido. Teve, assim, Mar- 
tim Cabral a quem sair.. . 

Antônio Clemente dos Santos casou-se em Guaratingue- 
tá com sua primairmá Francisca Marcondes dos Santos, 
descendente do fundador de Pindamonhangaba, filha que 
era de Tomaz Marcondes do Amara1 (v .  Silva Leme, o:p. cit.., 
vols. 3 (pags. 71, 77) e 7 (pags. 361 e 385) e de Maria Antô. 
nia dos Santos. Teve dois filhos, um de seu próprio nome, 
que faleceu solteiro quando estudava Medicina, e a senhora 
Pórcia Francisca, que foi casada com o médico guaratingue- 
taense José Manuel de Castro Santos, deixando descendên- 
cia. esses os legítimos, porque naturais, filhos de várias 
mães, o político do Vale do Paraiba deixou, além de MLartim 
Cabral, para mais de uma dezena, todos por êle bem am 
parados e bem encaminhados, sendo que um foi brigadeiro 
e comandante das armas da província do Pará. 

Senhor que foi de grande fortuna, de numerosas fazen- 
das e de copiosa escravaria, calculada em mais de duzentos 
indivíduos, Antônio Clemente dos Santos não soube ou não 
pôde gerir bem os seus haveres, e poucos anos antes de mor- 
rer perdeu tudo o que possuia, dizem que roubado pelos seus 
administradores e endividado pelo muito que gastava.,, quer 
na. política ou quer nas complicações resultantes da vida 
amorosa que levou. 

Quando Martim cabra1 se transferiu para São I?aulo, 
para fazer os preparatórios, seu pai ali se achava como 
deputado, e o foi até 1867, ano em que Martim cursou o 30 
ano de Direto. Ao formar-se, em 1869, já Antônio Clemente 
regressara a sua casa de Lorena., onde procedeu ao reconhe- 
cimento de Martim como seu filho. Requereu êste ao dire- 
tor da Academia, conforme documento no arquivo da Fa- 

(*) De aròrdo com a inio:ma(>o de Carlos da Silveira (i11 Aluísio de 
Almeida, "A Revoluçáo Liberal de  1842" (Rio, 1944), pág. 17), na "Reiação 
dos Réus", pronunciados como caberas dessa rebelião. encontra-se Antônio Cle- 
mente, que é o 13.0 da lista, ao lado de outros prócercs da Rcvolu~áo. tais como 
o senador Feij l ,  o brigadeiro Tobias de  Agmiir, etc., etc 



culdade: - "Martim Cabral Moreira dos Santos, desejando 
tirar sua Carta, e que nela seja declarado o nome de seu 
pai, pede a V. Sa. se digne mandar juntar aos mais documen- 
tos que possui na Secretaria da Faculdade, a carta de seu 
reconhecimento que vai junta a êste. E.R.M. (data e assi- 
natura sobre estampilha verde com a efigie de Pedro 11, 
valor de duzentos réis) São Paulo, 23 de fevereiro de 1870. 
Martim Cabral Moreira dos Santos". 

Ao requerimento juntou Martim a certidão de seu re- 
conhecimento, efetuado em Lorena em 29 de outubro de 
1869, dias antes de receber o grau de bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais, o que se efetuou em São Paulo, em 15 
de novembro do mesmo ano. Está o reconhecimento lavra- 
do nos seguintes têrmos, conforme certidão no arquivo da 
Faculdade : 

"Primeiro traslado da escritura de reconhecimento que passa 
Antônio Clemente dos Santos, como abaixo se declara 

Pg. de selo $200 

Saibam quantos êste virem, que no ano da Nascimento do Nossa 
Senhor Jesus Cristo de mil oito centos sessenta e nave, aos vinte 
nove de Outubro, nesta cidade de Lorena, em meu cartório, com- 
pareceu presente AntOnio Clemente dos Santos, representado por 
seu bastante procurador o capitão Manuel Lapes da Silva Castro, 
residente neste t êmo,  e reconhecido de mim e das testemunhas 
adiante nomeadas e assinadas; do que dou f é ;  perante as quaiç pelo 
procurador do outorgante foi dito que pela presente, em virtude 
dos poderes da dita procuracão que em seguida a esta vai copiada, 
passava a escritura de reconhecinienta de hlartim Cabral Moreira 
dos Santos, de idade virite cinco anos mais ou menos, como filho 
natural do seu constituinte, tido com Rita Claudina das Virgens, no 
estado de solteira; ficando o mesmo tido e reconhecido como iiliio 
de seu constituinte. Pagou o sClo como nie fez certo pela guia se- 
guinte. K6mero cinco, Réiç duzentas. Por falta de estampilha 
pagou duzentos réis. Loreiia vinte riave de Outubro de mil oita- 
centos sessenta e nove - Bueiio - Camargo - Aisim di'se e 
outorgou e me pediu lhe lavrasse esta, a qlial sendo-lhe por mim 
lida aceitou e assinou com as testemunhas presentes Sebastião 
Hummel e Joaquim José Antunes Braga Júnior, perante mim João 
de Oliveira fivora, tabelião que a escrevi - Manuel Lopes da Sil- 
va Castro - Sebastião Hummel - Joaquim José Antunes Braga 
Júnior - Xada mais se continha e nem declarava em dita escritura. 
que assim se achava lavrada no livro de notas quadragésimo quinto, 
a folha: vinte cinco que eu tabelião aqui bem e fielmente fiz tras- 
ladar rnmn no nrhprio original rrnstava aa qual me reporto em 



meu poder e cartório r o presente subscrevo, confiro e assino em 
público e raso nesta cidade de Lorena, aos vintc nove de Outu- 
bro de mil oitocentos scssenta e nove. Eu João #Oliveira fivora. 
Tabelião que o subscrevi, confiro e assino em público e raso. Eni 
tto. de Verde. Toão d'Oliveira Evora. Rç 200. 

De todos os documentos atrás transcritos não se pode 
chegar à conclusão exata, provada, do local do nascimento 
de Martim Cabral. Pindamonhangaba ou Guaratinguetá? 
Foi em Guaratinguetá, segundo o honesto e desinteressado - 
depoimento dos descendentes de Antônio Clemente dos San- 
tos. E qual o nome exato da progenitora? Rita Claudina das 
Virgens ou Rita Ferreira da Silva? Talvez éste último. 
Seu apelido foi, como se viu, o de "Rita Chuvisco"; 

Em 1870 regressou Martim Cabral para Pindamontian- 
gaba, onde dedicou-se às lides forenses, preparando-se, por 
certo, para disputar cargos eletivos quando chegasse a vez 
da ascensão do Partido Liberal, então no ostracismo, ostra- 
cismo que perdurou pelo longo espaço de dez anos. Talvez 
que o jovem bacharel já tivesse aderido francamente à idéia 
republicana, que tomava corpo no Brasil de 1870. Os fados 
não lhe foram propícios, entretanto. Adoeceu em fins do 
ano de 1871. intoxicado, contam, pelo uso abusivo de um 
medicamento então em grande voga, o calomelano. F'res- 
crevia-se tal droga principalmente para afecçóes hepáticas. 
Sentindo que morreria, teria consolado a mãe adotiva i:om 
as seguintes palavras: - "Tenha paciência, minha mãe.. . 
O raio não escolhe!" (segundo Ataide Marcondes, op. cit,. 
pág. 369). E morreu no dia 18 de dezembro de 1971, con.for- 
me reza o assentamento no "Livro no 5 de óbitos", pág. 10, 
verso, da Igreja Matriz de Pindamonhangaba: - "Bai:ha- 
rel Martim Cabral Moreira dos Santos. Aos dezoito de de- 
zembro de mil oitocentos e setenta e um, pelas cinco horas 
da manhã, tendo recebido todos os sacramentos, faleceu da 
vida presente, o bacharel em Direito Martim Cabral Morei- 
ra dos Santos, solteiro, de idade de vinte e cinco anos, en- 
fermidade do coração, foi sua alma solenemente enconnen- 
dada, e seu corpo vestido em hábitos ordinários e com g:ran- 
de acompanhamento, foi sepultado em catacumba no ce- 
mitério desta cidade. O Vigário Tobias da, Costa Rezende". 

. Seu falecimento repercutiu em teda a província, e sen- 
tidos necrológios estamparam os jornais paulistas da época. 
O "Correio Paulistano", números de 22-12-1871 e 23-12-1871, 
noticiou a efermidade e a morte da seguinte forma: -. no 
no de 22-12-1871 : -- "Lê-se no "Paulista" de Taubaté: En- 



fêrmo - Acha-se gravemente enfermo o ilmo. sr. dr. Mar- 
tim Cabral Moreira dos Santos, formado o ano passado, e 
um dos talentos vigorosos da nossa provincia. Fazemos vc- 
tos pelo seu pronto restabelecimento". No n? imediato, de 
23-12-1871 : - "Dr.  Martim Cabral - Ainda na folha de on- 
tem, em vista de jornais últimos, do norte da provincia, no- 
t,iciavamos que o dr. Martim Cabral estava gravemente en- 
fêrmo, entretanto que já está morto aquêle distinto moço, 
desde 18 do corrente, conforme carta recente de Pindamc- 
nhangaba, recebida também ontem nesta capital. É uma 
triste notícia. Martim Cabral era uma bela e robusta in- 
teligência que mal principiava a florescer, contando nume- 
rosos amigos e admiradores, quer n a  Academia, onde deixa 
um nome prestigioso, quer no seio da populaçáo desta ca- 
pital e do norte da provincia, aonde era mais conhecido. 
Faleceu em Pindamonhangaba para onde fora depois de 
alyuns anos de residência nesta capital". 

* :* * 

O celebrado Martim Cabral, o bólide fulgurante, mas na 
verdade o jovem de infeliz e desafortunado destino, foi en- 
terrado na tumba no 15 da quadra D do cemitério de Pin- 
damonhangaba, de propriedade do major José dos Santos 
Moreira e de outros ancestrais da familia que o criara. No 
jazigo não se inscreveu o seu nome, que apenas consta nos 
assentamentos do livro do cemitério. 





AS FESTAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO NO 
ESTADO DE SÁO PAULO 

A Festa do Divino Espirito Santo é uma comem0rWáu 
religioso-profana popular em Portugal e em algumas regiões 
do Brasil. Fazendo parte do hagiológico católico-romano, 
seus ministros aproveitaram-na para auxiliá-los na propaga- 
ção da fé. 

Atualmente não é praticada em todo o Brasil com o 
cunho popular que adiante descreveremos, porém a sua pre- 
sença pode ser assinalada ainda nas regiões povoadas nos 
séculos XVI, XVII e mesmo XVIII. Muito raro é encontrá- 
Ia naquelas zonas onde o povoamento se deu depois dos me* 
dos ou fins do século XIX. As cidades nascidas no século 
andante não as realizam. 

Um estudo aa  Festa do Divino Espírito Santo no Brasil 
seiia obra demorada, principalmente por causa do método 
preferido e do qual nos utilizamos para. nossos estudos socio- 
ló~icos e folclóricos - o da observação participante. Tal es- 
tudo, no entretanto, seria possível se nos dedicássemos ex- 
clusivamente ao folclore, porém, a. nossa cátedra de Histó- 
ria Económica na Faculdade de Ciências Econômicas na Uni- 
versidade e a cadeira de História Econômica, Social e Poli- 
tica do Brasil na Escola de Politica de S. Paulo e outros afa- 
zeres, impedem-nos realizar um estudo sôbre as varia@% re- 
gionais da Festa do Divino nas diversas áreas brasileiras. 
Circunscreveremos nosso estudo exclusivamente ao Estado 
de SRO Paulo, onde tivemos oportunidade de percorrer e e s  
tudá-la nas suas quatro regiões geográficas (divisão apro- 
vada pela Associacão Brasileira de Geógrafos e Conselho 
Nacional de Geografia) : Litoral, Planalto Atlântico, Depres- 
são Paleozóica e Planalto Ocidental. 

As nossas primeiras observações datam de 1945, as últi- 
mas são de 1956 e o estudo sendo apenas no Estado de São 
Paulo, sofre a limitação da área administrativa e não cul- 
tural. Esta seguiremos um dia, caso estudemos a Festa da 
Divino no Brasil e suas relações com a estrutura social. 



A Festa do Divino Espírito Santo e originàriamente eu- 
ro~eia. Seeundo aleuns estudiosos aortueuêses e or:iunda 
da- ~lemanKa, introduzida em ~lenqüer,  ~Õrtugal, graças h, 
iniciativa da Rainha Isabel (Teófilo Braga, O povo liortu- 
gués). Bem mais remota, porém, é sua orisem. Os povos 
germânicos, em contacto com os romanos, dêstes a recebe- 
ram através da cerimônia do panis gradillis, ou mesnio do 
repasto sagrado, praticado por todos os cidadãos gregos, 
Dois na Grécia acreditava-se que a salvação da cidãde de- 
pendia de tal cerimônia. ~risióteles em ~olit ica aponta tal 
usança entre Oscos, Ausônios e Enótrios. 

Vários autores citam a introdução da Festa do Dlivino 
no Brasil em 1765 por ilhéus lusitanos, na Matriz de Santo 
Antonio de Alem Carmo da Bahia. É óbvio que a fal'ta de 
pesquisas leva-os a repetir tal data.  creditamos, entre- 
tanto, tenha sido introduzida no Brasil no Século XVI ('); 
em nosso Estado há uma referencia anterior aquelas, cedi- 
çarnente repetida por vários "folcloristas", é a de 1761, en- 
contrada no Livro Tombo da Matriz de Guaratinguetgr (21 .  
Segundo essa ordem, a Festa. do Divino era de há tempos 
praticada na então vila. valeparaibana, certamente desde o 
Século XVII ( 3 ) .  

Nós & recebemos de Portugal. O folclore europeu aqui 
se modificou para adaptar-se as realidades brasileiras e as 
diferenças regionais apresentadas devem concordar com 3 
-. 

(1) Cascudo, Luis da Câmara -- D I C I O N A K I O  L)0  FOLCLORI< !I<-\- 
S I L E I R O  - 1 . A . L .  - Rio de Jaticiro. 1934 - vrrhcte  "Diviiio". p j .  236. 

(2) Livro Tomho rkr hlntriz de C;unratiiipi:etá. iillin ii." 5, ;iiio <Ir 1761 
" ~ o n i  bastante magoa e mayor sentctii', Iiii iiiinrni;i<lu da :raii<lc irrc\.ertnci;i 
com qiic tiesta Villn sc trata a 1rn:igrm do 41~iiiiio Deos ~ i ; i  ocasião da Frs;a 
do Espie to  Sarito, levando em um anilor <Ia C::zu do Dligti.ndol. ri-. :I 1grr;:i 
r aly ser coroado crn lugar daqiielle. iiidci iiril;i orrasi;io c;. liuiiiiri* i.iilicrioi. 
rtcrechndo mais <Icirnreni por ;ilgiitis <liar a iuciina Iliingrm d o  Deui lia <:iii:i 

ou throrio do E~nperio que sriido seni deceicia pela ~,iibliridadc ein ijuc cr t i .  r 
por isso %posta armajores irrevereririai E porqlxc si~nilhantc : L ~ U I O  .e ~ C V I  

tlesterrar das Citlióiicas ordens eiiiaiidu que Ril:o. l'ig:trio deul:i Era. iiãu co i l~  
iinta qile dailui etri diarite se iay& simrlliaiitr i i : i i c ~ . í ~  roni n I~ri:.-cm do hj.enin<i 
Deoi - sob pena dr extoiniin!iáo rnayor P i iawme~ifo de ciiiroe~ita cruzados'' 

(3) Lou~anio-iios ria pcjq~ii ia de iiossa saudosa colrsa Dra. Lucilla H e r ~  
iiiann, publicada na "Revista de Adnii~iistraq50" - \nu 11 - Mar~o-!iinlio <li. 
1948, ns. 5/6 - " E u o l i i ~ ã ~  da Estrulilra Sociâi dc Grati t ipuetá i i u i i ~  i>crind<i 
<te Trezeiitos Anos". p á g  4 9  "Kni 1761. a iesln sofrc alteracão í>or ordern dii 
iomissário do Sarito «iicio e c6iieg.o da catedral de SZo P:<iilo, que, çni visita , Guaratiriaietá, e que cscaridaliiado coiil a uniáo dn profano e do sagrad<>, ncs- 
,,as. festas. proibe o uso da imagein do Meriino Deiis. na- niesnin;. ~ n h  wn:i 
<le excomunháo maior c inulta de 50 cruzrdoi" 

A autora citada, mi puhlica~áo aliierior, "Aipcrtas Culturais de tiriaratin 
'~uetá", na revista "Filosofia. Ciências e Lcti-as" - Orgão do Grsmio &i Fa- 
,-uldade de Filosofia da Universidad~ de São Paulo" irtemhrn d e  1945. ?i" 9, 



estrutura social, dai termos formas distintas relacionadas 
com o gênero de vida das populaçóes e com a situação geo- 
sráfica : beira-mar e serra-acima. ( *) 

Deslocou-se no calendário ao chegar em terras brasilei- 
ras, o que provocou algumas modificações, mas, ao mesmo 
tempo ela se tomou a polarizadora de várias festas popu- 
lares do calendário folclórico paulista. Provavelmente isto 
resulte de sua proximidade do solstício de inverno ou pelo 
fato de ela ser contrária a de São João: ela é festa do con- 
sumo, enquanto a de São Joáo é a de produção, onde há es- 
oeranca de colheita. promessa de casamento. Ela e a festa 
da al&ria, do agradecimento, do pagamento de promessas. 
Os elementos dominantes são os alimentares. O Brasil 
um pais de ao~ulacáo wobre e subalimentada. Dor isso a - - 
grande, a boi festa, precisa ter o que comer. ' O  brasileiro 
reflete em parte um pouco do bom povo português que é 
gente que come muito, alimenta-se mal no entanto, é abun- 
dante no comer, mas a comida é pouco substancial. Na 
quebra anual do jejum de carne de vaca em que vivem os 
nossos trabalhadores rurais, os que vêm para a festa, em 
geral ficam doentes depois dela, por causa da comezaina. 
A doença é o "empanzinamento", afirmam ser consequên- 
cia do pecado da gula. 

Para. poder proporcionar tantos alimentos. o festeiro 
tem um ano de prazo, escolhido assim com tanta antecedén- 
cia para que possa ter a despensa cheia dêles para toda a co- 
munidade, inclusive presos e doentes da Santa Casa, também. 
participantes dêsse "potlatch". As folias angariam a provisáo 
alimentar pelo município, marcando as etapas, data por da- 
ta, sua passagem pelos bairros rurais, fazendas e sítios. Os 
dados por n6s colhidos ao acompanhar boa parte da 'Ire 
corrida da folia" nos dão elementos para estudar se a rota 
percorrida corresponde a uma região politica, geográfica ou 
religiosa, conforme assinalamos em Geografia da Folia do 
Divino. 

O gênero de vida influi decisivamente quanto ao tipo 
de pagamento de promessa, de oferta ao Divino: no beira- 

pág. 29, faz a seguinte aiirmaqãi.. "O :ipopeu ecun6rniro do café dá  às festas 
do Divino, já existentes. desde o inicio da Vikr, mas modificada ein 1761. uni 
extraordinário espleiidor". A .  -i. haseia sua aiirinação no  Aiiuário de Giia- 
ratinguetá de 1901. h meçnin citnçzo t.mhém se encontra na primeira obra 
citada, página 193. iiltirno pzráxraio. 

(*) Csamoi os termos briro->i>;ir para designar o litoral e serra-ocimo 
para nomear o planalto pnulista oii a? regiórs d<i Plaiialto Atlántiro. Dcpiessân 
Paleozóica e Planalto Ocidental. 

(4) Piraquara - o morador <lo vaie do Paraiba do Sul 
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mar: peixe sêco, camarões, farinha manema (de mandio. 
ca) ;  no serra-acima: ovos, galinhas, leitões, gado, cereais 
e a farinha de milho tão do sabor dos piraquaras ( 4 1 ,  giran- 
gueiros i5) e caipiras (9). 

As pessoas componentes da  folia do Divino são riort* 
doras de poderes, de certas virtudes, pois a crença geral é 
de que por onde passam levam a bênção, afugentam doen- 
ças dos homens e animais e pragas das plantações. Ná.0 ha 
lugar melhor para o estudo sociológico dos elementos poé- 
ticos do folclore do que aquêles que se desenvolvem a noite, 
nos pousos da bandeira. E é por ocasião da passagem da 
folia que a arqueocivilização se recompõe nos cantos, contos, 
lendas, "puias" (adivinhas) e danças que ai são repetidos 

Os festeiros realizam através do desempenho da incum- 
bência uma forma de propaganda de si, e enfim o d,esejo 
de assumir uma liderança na comunidade, temporária É! cer- 
to, mas que lhes dá projeção. Embora o festeiro (Imperador 
do Divino) ganhe "status" social, é-lhe vedado tirar lucros 
materiais da festa. Várias são as sanções. Acreditam mes- 
mo que aquêle que assim proceder, "ficará mal de vida", 
tudo "dará pra trás", "morrerá na miséria em consecluên- 
cia de sua desonestidade". Dai outra precaução tomada em 
al.gumas cidades: um parente próximo do festeiro não pode 
encarregar-se da festa subsequente, a fim de não se locu- 
pletar. 

Quando nos referimos aos poderes dos quais se reveste 
o festeiro na  comunidade, pode parecer que sejam apenas 
o social, o politico ou econômico. Há porém outros e dentre 
eles poderiamos destacar aquêle que chamaríamos de niági- 
co. Em Nazaré Paulista, por exemplo, compete ao festeiro. 
só a ele, desamarrar as fitas e lenços das cabeças das pes- 
soas que fizeram promessa. Por isso mesmo é comum ver-se 
corpos dos devotos. Estes, para cumprir promessa, vestem 
número incontável de devotos de lenço ou fita amarrados 
na cabeça acompanhando as procissões nos dias da festa. 
Após a procissão, no Império, o festeiro desamarra fitas e 
lenços, um por um dos devotos que em fila indiana vão pas- 
sando para êste cerimonial, a s  vêzes excessivamente demo- 
rado. 

( 5 )  Pirariguriru o morador do vale dg Rio T i e t i  
( 6 )  Caipira - 6 o iocábulo usado, não raro, de forma pejorativa para 

designar o morador do ~erra-acima e caicara para o habitnntc do beira-mar pau- 
lista. Hoje, grar:is a Cornélio Pires, caipira é uin designativo de paulist;~ ge- 
nuino. O autor p . c  çe ronsidera rnipirn pirnririibnna. isto é. paulista di' Pi- 
rncicaba 



Em Anhembi, o poder mágico se estende também aos 
"irmãos da canoa", quer os de rio-acima, quer os de rio- 
abaixo, pois desempenham a função de saltar por cima dos 
corpos dos devotos. Estes, para cumprir promessa, vestem 
mortaJha e se deitam, em geral, de costas, mãos cruzadas 
sôbre o peito, colocando sobre o ventre, cabeça ou local da 
doença da qual sarou, uma oferta para o Divino. Os irmáos 
da canoa saltam o "devoto penitente" e o bandeireiro da 
folia vai recolhendo as esmolas. Só depois dêste cerimonial 
é que o devoto se levanta, despindo-se da mortalha. ( A  mor- 
talha, explicou-nos Lazinho Bento, "é para a gente se lem- 
brar da "magra" (morte) da qual a gente se livrou graças 
a promessa feita ao Divino"). 

A Festa do Divino também desperta a coesão social, a 
cooperação. Há um tipo de promessa que tem caráter dife- 
rente das demais, ela é paga com o trabalho, a ajuda nos 
muitos afazeres na Casa da Festa: cozinhar, lavar pratos, 
carregar água, etc. Ao pagamento dos trabalhos que foram 
premiados com tantas bênçãos da produção agrícola ou pa5 
toril, junta-se outro - a promessa de "prestar adjutório" 

E uma festa onde não é a esperanca que domina, mas 
sim o agradecimento, dai os grandes, tradicionais e popu- 
lares divertimentos de acordo com. as regiões : cavalhada. 
tourada, bailados do moçambique, da congada e do caiapó 
e danças do batuque, jongo, cateretê, cururu e fandango. 

Duas festas dão oportunidade para o povo lembrar-se da 
ascendência que o clero tinha sôbre as causas governantes: 
só a êle competia aclamar os reis e coroar os imperadores. 
Aquela por ocasião da Coroação do Rei Congo (Guaratin- 
guetá, Cunha) e esta na Festa do Divino. Embora conside- 
rada modalidade externa da festa do Pentecostes, o mo- 
niento culminante dela se dá quando o padre tira da cabeca 
do "imperador velho" a coroa para colocá-la na do " impep 
dor novo". Revive assim o estatuido para Carlos Magno no 
Pontijicale Romanum. No passado a Coroação do Rei Con- 
go era a festa típica dos negros, e a. do Divino a dos bran- 
cos. Havia uma forma de acomodação social para as duas 
classes : um rei para os escravos e um imperador para os se- 
nhores. O rei dos pretos era aclamado e o imperador era 
escolhido por sorteio, ambos porém coroados, fugindo do 
que havia em Portugal: rei é aclamado e imperador, co- 
roado. 

Moradores de algumas cidades tradicionais ou antigas 
do Estado de Sáo Paulo,costumam relacionar a decadência. 
a desgraça, a falta de progresso de seu municipio com O 



abandono ou pouca importância dada às festas do Djivin~ 
Em Tietè, por exemplo, assinala Benedito Pires de Alrneida 
o fato de a festa ter-se interrompido por alguns anos, sobre- 
vindo consequentemente a decadência da cidade, mais acen. 
tuada ainda graças a maldição lançada por um frade. "Vol- 
tando a ser observada a tradição, desapareceram os m.alefi- 
cios como por encanto" ( 7 ) .  E muitos acreditam que foi. essa 
a razão de progresso bafejar novamente a terra de Coinélio 
Pires e Marcelo Tupinambá ! Fernando Lobo 1. 

Noutros lugares pesquisados, a decadência das ciiiades 
é devida também a alguma praga ( 8 )  ou maldição que padre 
ou frade lançaram sôbre elas. Assim alguns povoados (ou 
mesmo cidades) decadentes justificam o seu marcar passo 
na marcha do progresso paulista. Como a apontada, é um 
frade maltrado o autor de uma praga, sendo semelhanite as 
narrativas recontadas quer no vale do Paraiba do Sul quer no 
dol'ietê. É mais fácil justificar por meio de crendices do que 
explicar pelos fenômenos socic-econômicos a decadência de al- 
gumas cidades paulistas. Por outro lado, o povo, quaildo o 
progresso material ou espiritual bafejando suas cidades, aban- 
dona, então, tais manifestações tradicionais, assim se jilstifi- 
ca: ."a gente rica de agora não se interessa mais pela Festa 
do Divino", outros dizem, "basta essa gente se formar, botar 
anel no dedo, caçoam das festas, já não tomam mais parte ne- 
las e acham que é velharia fora da moda", e finalmente, quan- 
do há introdução de novos padrões religiosos, é comum: 
"essa gente virou protestante, êsses viraram crentes, não 
querem mais saber dessas bobagens e até riem de quem an- 
da seguindo a folia ou festando". 

AS FESTAS NO SERRA-ACIMA 

J3m nosso Estado, no serra-acima, duas são as formas 
distintas da Festa do Divino: a de terra e a do rio; já no 
heirzvmar, teriamos uma terceira a qual chamaríamos d~ 
mista, em vias de desaparecimento, onde os foliões recorrem 
o municipio ora de canoa, ora fazendo longas caminlhadas 

- 
(7)  Almeida, Reriedito Pires de - "A !esta do Divino" -- "Keviçta i i c i  

4rquii.o 11.lunicipai". n . + L l X .  1939, páx. 38. 
(8) A mais impressionante foi a de Embaú Velho, yroximo de Cruzeiro. . 

onde a rnaldição iancada por um frade jamais permiliu que a cidade - passa.- 
g m  de bandeirantes - um dia progredisse. Eni Areias, certo padre que tinha 
sua teúda e rnanteúdn, um dia descoberta sua vida fora dos moldes pr<icaniza- 
dos, ao ser eçcorra~ado pela popula(5o. dizem o: iniormnnt~s.  lançou uma p m p i  
riibre aquela "Cidade Morta" 



por terra e a festa, sem o brilho das demais do planalto. se 
' dá sem "encontro de canoas ou de bandeiras". 

Caracteriza-se a de rio pela divisão do municipio em 
dois "distritos" religiosos: os bairros rurais que formam o 
"distrito" da irmandade do rio-acima e os do rieabaúto. 
Duas folias percorrem o municipio, sendo a parte empol- 
gante da festa a que se dá por ocasião do "encontro", das 
duas bandeiras. A festa está mais presa à época do rio 
cheio (9) do que ao calendário agricola. Nisto ela revive em 
parte o fato de se realizar justamente no momento também 
escolhido pelos antigos monçoeiros, isto 12, com o rio cheio, 
o que lhes facilitava passar certas cachoeiras. Por outro la- 
do tal período se aproxima do solsticio de verão (Tieté, 
Anhembi) ( ' o ) .  A de terra é caracterizada pelo fato de estar 
mais ligada ao calendário agricola, pós-colheita do principal 
produto do município, quase sempre coincidente com o sols- 
tício de inverno (Cunha, S. Luis). Uma só folia percorre o 

, municipio, uma só bandeira e momento de alta importância 
da festa é o "encontro das bandeiras", a porta da cidade. 
Em ambos os tipos acima citados, o limite percorrido pela 
folia no afã de angariar é a área municipal. Um fenomeno 
religioso circunscrito as divisas administrativas. 

Quando nos municipios, por varios motivos, vão dei- 
xando de dar importância as festas do Divino, as come 
moraçóes vão ficando no olvido e passam a coincidir com 

(9) Antigamente os "irmãos da caiioa" usavam embarcações monóxilas 
feitas de ximhaiiva ou cedro, hoje batelões O número de canoas era muito 
maior. Cornélio Pirei  afertou-nos uma foto tirada há 40 anos que vem con- 
firmar a existência exclusiva de canoas nessa época. 

(10) A festa de Anhembi acorre nos últimos dias de janeiro. Dela parti- 
cipam, os "remeiros", divididos em dois grupos distintos: "irmãos de cima" 
e "irmãm de baixo" (rio-acima e rio-abaixo). O traje é branco, golões azuis 
gorros serrnellio=, faixa na cintura e pés nus. Os barcas são coloridos, ora 
azuis ora verm-lho ou mesclados. 

Dois são os ferteiros, dai duas Caças de Festa. A Casa da Festa de Sá- 
bado, dia do "encontro das duas bandeiras" e a Casa da Festa do Daminpo- A 
festa ce compõe de duas partes distintas: a profana ou sem?-religiosa, que é a 
do Sábado, dia do encontro, onde são observadas tódas as normas tradicio- 
mais, e a parte religiosa com sua Caía da Festa da Domingo. fornecedora de ali- 
mentos aos a?sistentes da missa, escolha d i  feoteiros e vrocissáo. 

A parte popula.r, cênica, se dá mesmo ao sábado. Logo após a miisa, Je- 
vantamento do mastro pelos "rcmeiros". Mastro de côr vermellia 'conduzido pe- 
los devotas na procissio que não lhe t o c m  a mio, apenas os I c n ~ o s  "porque êle 
é sagrado". Após o eiicontro das bandeiras um espetáculo emociajiante é o 
que apresentam os devotos vestidas de mortallia deit~dos no chão, para serem 
saltados pelos "irmãos rrmeiros" e os bandeireiros vão recolhendo as ofertas. O 
que arrecadar será somado ao que foi angariado pelas folias. Na folia o vic- 
leiro também deçempcnha o papel de bandeireiro e três meninos a comple'am: 
tocadores de adufe, triángulo e caracaxá, nome do reco-reco de bambu rachado. 



o calendário religioso. Pode-se notar um "gradierit" na 
secularizaçáo de tal festa. A primeira etapa é a nãc saida 
da folia. Sairá então uma bandeira escoteira e o "alferes" 
tem ordenado fixo (Redenção da Serra, Natividade cla Ser- 
ra). Outra etapa será aquela onde várias bandeiras gercor- 
reráo o município, como acontece em Nazrrré Paulista (I1 ). 

Tôdas são bandeiras escoteiras e os portadores delas contra- 
tam com o festeiro, para receber como ordenado, 2000 do 
que render do peditório. Há uma terceira etapa. A h'andei- 
?a escoteira (escoteira porque não é acompanhada pela fo- 
lia, anda sòzinha) permanece aos sábados a porta do Mer- 
cado Municipal e aos domigos a porta da matriz para re- 
- 

(11) Xa irqi;, ile N a ~ a r l .  1'aiilis~;i Je 28 rir jiiiiii,, de 1947. pi>r iic;isi;iii 
(Ia procissáo à iioitr, triiitn e sei- haiidcira5 rodeavam o ali<lcir oiide ia t i  Diriiir, 
iluc >ai" il:i rasa do iesleiro e foi a t C a  igreja. Guardam as baiicleiras i ia ms.i 
do festeiro  pós a ccriiiiiinia. missa. procissão, etr. Xo Irnlitrio !ini.i:i virias, i% 
til priréni i recriiilieccr a do ieçleir<i porritic sòmcilte ele prlrlc iis;ir i i r t  tope < i . >  
mastro uma coroa ria coitru rla qii:il *e rC R poniba sitnlzó1ic:i 

As haridriras çaerri "eccnteiras" lielo niuiiicipio. Nessc ;iiio s i ra i i i  ciiici, .i 

esmolar. A pessoa que sai com a bandeira a pedir esrnol:is para o Dii.iiio, ir- 
cehe 20'F. 56hre arrrcadadu. Acot>lece <pe às v6zeç ;\traveusani ;i:.. iruii1eir;i. 
~iiiini~ipais. eiitãu iir;mi liccnc;i io in  c ,  <leleparlri {Ir poliria. ic~tpii.,: C I > I I I ~ C  'I,, 
,iiiiniciliio viziiihu. 

4 io1i:i s i i  trabailia por ucaiiàu &i irsr;i, eiii rrriil iiiiia i iovci ia i l e  diar 
ICla se c o m p ~ ~ i ~ l ~ : ~  de tiai iiiestre violeiro (Rotiiie Barbosa). iirri <-r,:itramcili-e (Mi 
i-iiuio Pires Rarisra), um tocador de caixa (Ozir Silveira) ai> !iieçini> te!iipr> rciii 
trxlto. uni patideirista (Orlando 1.0iirerira da Silva) tnmhétii tiple. 

4 folia se iticiiinlie de percorrer a cidade cniitaiitlo c esrnolaiidu. iqit6Ir. 
li;iii<lcireiros yiie rairatii coiii :e batideira escoteirn e receberam os 20%. cstiio *roi 
]>idos dc sair na cidade nestes dias. Agora é rm,uin pessoas dr alta posirão e r i , ~  
nümirn c :uri,il (inzeiideiroi. iiegociaiitei. iiiiicioiiários púhlicri5, r t r )  liuriiildr~ 
merirc roiri ii- I>& IICSCBISOE sitiroii einl>i~liharido ;i 1wide i r ; i  cctii<il;iiiilr, 13rl:i~ ri>;+: 
ilc X;izarG P:iizlista. cititipriiidu assiiii ~~rociicss;i. 

Há c;ija <Ia festa onde et i i  grniidcç niesas eni kiriiia <le "L". P tlidrib~ii<lii 
I;iitt:i comida :ir> po i~ i .  Foraiii sacr3iic;idos dezesseis hots cujos ruurr>s i ici i~ 
iai i i  p u ; i  iciteiro. I-louve <iisirihuiCáo de carne aos moi-adores da cidade. 
Cariic seiii i;,) cotif<iri?ie :i tr;idicSo. (C) sal ijuehra os rncaiitos, diz iiin Liixto dc 
reza de boiriiiiptitos "eni iiame d;! Yirgeni r de to<li>s as saiitus rorli éste sal eii 
< ~ ~ i c h r o  tu<Ius o. cricnntos"i. :\ ;u>s4nci;t $!c cx! ,nr>q f a z  I t m h ~ m  t j -  ,>%e: 
I ~ I C J -  <h celelirac;io liehraica) 

O iesteiro c<nitratou dois iciii<,.. de ~.iiii~;id;i yar;i abriiliaiitai i>- ieslçl<i-. 
<luas haiidn.; de iiiúsic;i c ixi~oii  Cr$ 2.500.00 ao ~ i ad rc  pelos irabnlhoi rel gi3s01 
O iesteiro f s t i  isento de prestni- cantas dos gastos que iai, assim iios aiirin<iti 
o iliiormaii~e Hoiioreste Ferreira <Ic Almeida, liois todos são hotiieris de herii. 
ci,i~dicão par;, serem cscolliidos. O iriteirci c a iesteir:,. cada qiial é a.:ump.i~ 
iiliii<lo por quatro rno~xc iiiteiranieiite vestidas rie branco. ~ ã n  :i, "i'ii-grrii" i i i i c  
çti, tódas as solenidades iaieiu c k t e  aos imperaclores 

1);) ioiiz rzrolhrmos i,.- ~enui~ilch r an tw :  
Lis ulz,oi-odii : 

"Ueiis iu, ,urre i, riir> Irnpirii, 
entre irhrcs e botão. 
ilondr chega os pccadi~ 
iir:i iwdi :$ rkn- ~)erdS<>". 



l'idid<i i/<. i-s>riirl<i 

"Deu.. bcia s r v e  !,obre <.as:, 
e lamrm quem iiela mora. 
dent ro  dela pede istnola 
0 Ecpirito Deiis da  gli>r;:i. 

Agrndeci~~icnfo d,, ~.irnol<r 
"Pra isnii~ia quc vais dectc 
pra esta sagrada bandêra. 
vós serãn bem 2ju~lado 
tio corri- ria vida jntprn" 

"edidu rii. p,>i<ri, 
"Quarto iui hoje bem re i l i :  
iiieu Devirio magini) 
de chegá na sua caia 
dependi rlri z r i i  F:+vA''. 

' 'E u iauh qui Ele prdr 
ini coiitai ai pode ou r>(> 
,ic dá pUso p6 Deviiii, 
c iamein p6s folinri" 

">leu sir111(> du t~<)  :Ir t.:t.;! 

escutili a i i c i c i : ~  vuiz. 
dai o poso pi> Derili<, 
c Iralai , I ?  lodo% ní,i<". 

.4<,rr1~lcc~r,~~#tt ,~ (1,. p,,tt.%,~ 

"Urus tc baivr  iiobre cara 
iiorque Deur ahen~u6. 
ilebaxo da sombra del;i 
o mrti Deviii i ,  poG" 

' M e u  iiiiliii doiiu da ças;i 
iius niustrô bom curacãrs 
deu o pôs" pó Devini, 
r tamém pr>s ioliáo", 

ceber os obulos (Pindamonhangaba ) i l2 ), já não visitará 
mais o município. 

Sem dúvida, é a bandeira o símbolo de maior resistèn- 
cia no tempo, de todos os demais, da Festa do Divino. Ela 
é o último a desaparecer. Quando a festa se descaracteriza 
(131,  quando perde seu aspecto popular, quando desaparece 

(12) Ltii Piii<laiiioiiliaiig;~i>~i. iia tçsva. - ieiii o brillili de outrora, - rea- 
lizada a 25 de maio d t  :%i e por tios assisrida. distrinairam doces aos pobres. 
1eva.raiii a l m ò ~ o  aos presos. e, ~ i o  inatadouro, leilão de gado. Pequeria foi ;i 
l>or@o de carne distribuída ao di ovo. /I parre reiigiosa contiiiua sendo a mea- 
i i i a :  iniss;i c procissão; barida de música abrilliantando as festividades, qucrmes- 
-es P jogos "iiioierites" iia5 harracas Dei ta  parte prriiana ;i 1grej:i também 
i rma  conta. 

(13) Eni Natividade da Serra (1.')-6-1947) obsrrvairioa que a Casa da Festa 
ct. i~;i~isfrirmoii enr L'irso iiii ('o!,: 41i ;imanhecein os participantes <Ia Festa dc, 



a folia, a distribuição de alimentos, (I4) a Casa da Festa, 
o Império, resta apenas um simbolo - a bandeira. Ele re- 
siste mais porque estêve sempre em contato com o povo. 
Perdura porque além da côr vermelha, primária, para o 
povo simples, a bandeira possui dons especiais, medicinais 
e areventivos. Tão duradouro é o simbolo. aue em olena 
capital bandeirante, em 1954, encontram&nÔs com-uma 
bandeira escoteira vinda de Santo Amaro. E na  Rua Maria 
Antônia, o alferes batia ,,em uma porta para pedir es:molas 
Disse-nos, depois, que há 25 anos, êsse devoto dá ofertas 
para o Divino de Santo Amaro. O informante disse percor- 
rer várias casas na Capital, ( '5 )  todos os anos, pois h6 trin- 
ta êle é alferes. 

Apontamos como sendo um dos fatores do desapareci- 
mento da festa o seu afastamento do calendário agrícola. 
Quanto maior, em razão direta será também o seu grau de 
secularizaçáo e conseqüente desaparecimento como festa po- 
pular, isto é, religioso-profana. Esta inter-relação entre Fes- 
ta do Divino e calendário agricola vem indicar-nos que ela 
é uma versão católica romana da festa hebraica do Pente 

Viviiio, aqcéles qiie não arranjaram c6mmloç na cidade. Na Casa do Café, e 
desta 101.11117 que n iios5;i bebida exportável 6 preparada: lia e i ~ e n h o c n  biciliii- 
drica rnocrn a c:nn de açiicar e a guarapa é colocada a icrver num gr:inde t i -  
cho de cobre; quando está fervente, com unia espumadeira retiram a erpuma 
para limpar 0 c:ildo e a. seguir despejam pó de café e deixam ierver.  h seguir 
passani n bebida cm grande coadoura de paiio. Verificamos que usar" muito 
fubá niiciura<lo rorn os gráos de café quando estão torrando, para render mais- 
Iião Iiá I;~ita comezairia, apenas é oferecido café com farinlia de inillio, can- 

, xslhinli;is, hrons de ftibá. 
O iesreiro Benedito Aves  de  Morais coiiseguiu realizar um programa in- 

tererraitç com a apreçentayáo de cavalhada, moyamhique, jongo, boi acoinpãiiha- 
do cor tocndarcç <ic iabumba e caixa de guerra. Chamou a aten(áo, o casal pi- 
gnnmrcu Jr~ãcs Paulino e Maria Angu feito pelo artista popular Florival 1' 
Leite: 

(14) Eni .%iaré conservam ainda i t r a d i ~ ã o  de distribuir ròscas (feitas 
com irri,ih:i de trigo) após a missa solene das 10 horas. Nesta, ioi ieorteido 
ic~re i ro  para 1951 Liiiç Bastos Cruz. Depois do mcio-dia, leilão de gado e 
d é  lenlia; à tarde procissão e à noite. quermesse. A distribui~ão de r6scas ioi 
por nós preseiicinda em Avaré, a cinco de agesto de 1950; tal usanca certamente 
s i  filia i s  mais antigas ccrimunias da Festa do Divino, em Portugal - os bodas 
ou uodos. 

(15) S a  Capital, a Festa do Divino perdeu catnpletamerite o cunho popular. 
Embora à teita da Igreja do Divino Espírito Santo (Rua Frei Caneca) esteja 
o Moriseiilior Paiilo Floriticio da Silveira Camargo, Iiistoriador c aniante de 
nossas tradiçoes. a cerjmonla que rcaliza todos os anos tem apenas ,cunho re- 
ligioso. De popiilar e tradicional só restaram os títulos de juizes, joizas e a 
inoiração "vice-juiz", mordomas da coroa e mordomo da bandeira h bandei- 
ra do Divino no perjodo das festas fica ha~tezida no pináculo do templo, en- 
quanto na pequena praga front:ira e ma enfeitada, fartamente iluminada nos 
dias do Pentecostes, sempre de aturdo com o hagiológico católico-romano, funcin- 
na a quermesse com leitão de prendas. , 



costes. Quando a Igreja a adotou, deu nova significação h 
"festa da colheita, dos primeiras frutos", celebrada cin- 
qüenta dias após o décimo-sexto do mês de nisan hebraico, 
dois dias apos a celebração da Páscoa, dai os rabinos cha- 
marem-na de "festa dos cinqüenta dias". No catolicismo ro- 
mano, herdeiro das religiões etruscas e também do judais- 
mo, sincretismo de amaas, seus sacerdotes chamaram-na 
pelo nome grego de. Pentecostes, festa comemorativa dos 
fatos gloriosas do Cristo. Era, portanto, festa de alegria. 
Com a descida das línguas de fogo, forma materializada do 
Espírito Santo (bem como a pomba é outra, corpórea, vista 
por ocasião da iniciação do Enviado), a descida do Parácli- 
to era uma vitória da então nascente reforma do judaísmo 
e mais tarde, a partir do Século IV, com pompas especiais 
de influência etrusca e pagã a Igreja começou a festejar o 
Pentecostes. Era o dia propicio para o batismo de catecú- 
menos: também, como se fazia no sábado de aleluia, ben- 
ziam-se as fontes: Na Idade Média, época em que o teatro 
ainda não havia saido dos &trios, criaram-se ações sim* 
licas, representações que impressionavam os fiéis: estõpas 
ardentes eram lançadas das galerias bem corno flores eram 
arremessadas em grande quantidade e pombas eram soltas 
fazendo sua revoada no interior do templo até poderem sair. 

Estes simbolismos do século IV são revividos entre n6s 
nos dias de hoje, em algumas cidades paulistas nas .festas 
do Divino. Em São Luis do Paraitinga, dos janelóes dos 
frontespicios da igreja, dezenas de ponibos são soltos e o fes  
teiro, ao chegar para as cerimônias principais, missa por 
exemplo, é recebido com chuva de pétalas. 

A festa do "khagdhadmischim", que deixara de ser a 
festa da colheita dos judeus, continua em muitas cidades 
paulistas ligadas ao calendário agrícola, dai ser realizada. 
depois da colheita, - passiva portanto do grande apêlo da. 
arqueocivilizaçáo -- para que o devoto possa pagar suas pro- 
messas. É a folia um símbolo do catequista, do apregoador 
dos favores do Divino Espirito Santo ao povo; os devotos, 
quais catecúmenos, vêm para a festa a fim de receber o btl, 
tismo, a unção do espírito de alegria que envolve todos os co- 
rações, que confraterniza, num século de ódios, os membros 
de uma comunidade brasileira. 

A Festa do Divino é atividade típica de comunidade ru- 
ral. Apresentaremos duas do serra-acima, capazes de repre- 
sentar os caracteres da dicotomia que propomos para elas: 
a de terra - de São Luis do Paraitinga e.a de do - a de 
Tiete. 
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A FESTA DO DIVINO DE SÃO LUÍS 

Em São Luís do Paraitinga, após o sorteio e coroaçáo 
do novo imperador, uma das primeiras providências a ser 
tomada é a de contratar a folia do Divino. Em geral, o mes- 
tre e profissional, vive desse trabalho. Uma vez conixata- 
da, ajustados os salários, designa também o alferes, pessoa 
de sua absoluta confiança, quase sempre seu filho ou paren- - te. Em 1951, o festeiro Juca Pião contratou o mestre I~imael 
Gomes Gouvêa e seus companheiros: José Maria. íccintra- 
mestre), Jorge Dias dos Santos (caixa e contralto) e o me- 
nino Benedito Galvão Gouvêa (tiple e tocador de triãngu- 
10). Luis da Silva Pião, sobrinho do festeiro, era o al.feres 
da bandeira. O mestre tocava viola, o contramestre rabeca 
('9 e eram respectivamente primeira e segunda vozes,. 

A folia, ao visitar as casas nas roças, vai "cai.anguejan. 
do", isto é, indo de um lado para outro, a fim de não ficar 
uma casa sequer sem ser visitada. Graças ao conhecimen: 
to da região, o mestre sabe o numero de casas que poderão 
ser visitadas num dia. Assim é que, depois do almt~ço, de- 
termina que o cargueiro onde vão as roupas, remédios, etc., 
dos foliões, siga para pedir pouso. O cargueiro é recebido 
com foguetes, cuja finalidade é avisar os mo,radores do bair. 
r0 para as festanças da noite e que pousará, nesse sítio ou 
bairro mral, o Divino. O portador, encarregado do carguei- 
ro, leva o pedido verbal do mestre da folia. Ele e um :arau- 
to; convencionalmente suas noticias tão transmitidas .atra- 
vés do foguetório que o dono da casa faz questão de soltar, 
saudando o local onde dormirá o Divino. Pousará e não 
dormirá, corrigiu-nos um informante : "o Divino não dorme 
e sim pousa". 

Ao cair da tarde, os foliões chegam ao local ond<? foi 
pedido o pouso. Ali um jantar suculento os espera. Vem o 
alferes a frente carregando a bandeira, logo atrás o toca- 
dor de caixa rufando um toque especial para a chegada. 
Quando as casas são próximas, a folia se desloca a pé; p@ 
rem distantes, a cavalo. Nem sempre e o alferes quem car- 
rega a bandeira, porque o dono da casa visitada faz ques- 
tão de levá-la até a próxima. Ela está repleta de fitas e a 
pombinha do tòpo é sempre beijada pelos devotos. O al:€eres 
vai recolhendo as esmolas, os oferecimentos e anotando. De- 
signa também nos bairros rurais um encarregado para re- 
colher as promessas e prendas por ocasião da festa.; geral- 

(16) Viola - Ver lliztrurneiitos Musicais e Inir>leiirei,t<i- a i < ,  \ .  i 8 1  i k e ~  i \ -  
i a  do %rqt~ivr, Mt~n i c i~>a l  Sã<, F'a111r). , t . c m  (.l.YII . ~ 



mente quem desempenha tal papel é o Inspetor de Quar- 
teirão. 

A folia canta para pedir e agradecer. Assim é que, nas 
casas visitadas, em geral são cantadas duas ou três quadras. 
Nos pousos cantam doze e no Impêrio cantam vinte e qua- 
tro quadras. IsmaeL Gouvêa afirmou: "No Império se can- 
ta vinte e quatro verso e nos pousos doze. Quano o vigitado 
faiz uma boa ismola, então a folia canta uma "alvorada" 
(I7) e a seguir o agardecimento. A amorada é feita nas rua. 
e na igreja. Nos dias de setenáno a folia entra e sai can- 
tano na  igreja. Na semana da festa, a folia sai de madruga- 
da do Império e vorta adespois de apercorrê a rua, cantano 
arvorada. Antes reza e depois, se canta também de noite a 
arvorada". 

Deus le pague meu sinho, 
Deus le há de agardecê, 
sempre cum vida e saúde 
pra no mundo vivê". 

"Deus le pague a dona sinhora 
e tamém sua minina 
e há de sê bem ajudado 
da bandêra do Devino". 

O canto de "alvorada" : 
"O Devino le agardece 
a sua bunita ismola, 
mais bunita há de sê 
a sua chegada ria grória". 

Esta "a.lvorada" foi cantada dentro da casa de sitiante 
pelo fato de ter dado uma boa oferta. 

Por ocasião do "pouso" da bandeira. no bairro da ca- 
choeirinha, no dia 13 de maio de 1951, anotamos as doze 
quadras cantadas í 18) .  

Quando a folia se aproxima de uma casa, os foliões 
rantam : 

"A todos desta boa casa 
veio o Devino visitá 
e para sua grande festa. 
uma ismola vem tirá". 

( 1 7 1  O i.:iiit<> <Ia "aliorada" 6 distingiiid,, i I r i  r<iiiiuiii: "O Ueiiiii, l i  n:;ir- 
decr  / :i hua santa ismda. / mais hiiriito há de  s i  / a sua cliegada tia zrória".  
I,:riquaiilo sola, os instrumentos acomparihadnris tocam em surdina. Logo que o 
.i>lista acaba de raiitar mri verso, os demais compoiientr5 dn folia coniewni ;i 

i-;+nt;ir. <lá-iir,c ; i  itnprrssici (Ir iini mntc iir riiiolir. 



A bandeira, após visitar todos os cômodos da casa, de 
ter passado sôbre as camas, leitos de doentes, sôbre a cabe- 
ça das crianças, é trazida até a sala, defronte ao oratorio fa- 
miliar, onde a folia se despede e agradece: 

"A ismola que vos deste 
com vossa boa vontádi, 
o Devino recompensa 
na groriosa iternidádi". 

"Agardecemos sua ismola 
dada di báo coração, 
o Devino concederá 
a todos a sarvação". 

Finda a "recorrida" de todas as casas dos moradores 
católicos romanos do municipio, em dia combinado, geiral- 
mente num sábado à tarde, o "encontro" da bandeira se dá 
nas portas da cidade. Vão receber a bandeira velha, aquela 
que percorreu o município todo sob o sol ou chuva. A ban- 
deira velha é a nova da festa anterior. O festeiro convida 
o povo para o encontro da bandeira velha. Levará consigo a 
bandeira nova. Esta'reverenciará a velha; é encostada nela, 

(18) "Hoje na crareá do dia "Deus le pague a dona sinliora 
que a noi:e é craridade os trabaio riu2 teve C U ~  móis 
foi uma das treis ne~soa  ai está nesta bandêra, 
da Satitisçima Trindade". e quem le pagará p'a vóis" 

"Vama arrecebè a bênção "Devino Esprito Santo 
do espirito de alegria vai iazê a diçpidida, 
o que nas há de guia foi munto alégri na chegada 
desta Virge Saiita Maria". e hoje é triste na saida" 

"Vamo recebè a bênção "hlcu sinhò e dona sinhora 
da santa image do aratório. munto bão de corasão, 
é o que nos há dz puiá o Devina êle vai s'imbora 
para o caminho da grória" e prò sinhô iica a bènção" 

"O estai o Esprito Santo 
nesta bandêra tão bela 
abençoai esta morada 
njudai ao dono dela". 

"Devino Esprito Santo 
verdadêro e poderoso, 
vem le dá sua bencão 
e agardecè o bão poso" 

"Nos trataro muito bem 
e para nóis nada far tò  
e ai está nessa bandêra 
quem le paga ao seu favo" 

" X e u  sinhò e dona sinhora. 
sua licência tô quereno, 
e para nóis iazê çaida 
? pra porta que nóis entremo'' 

"Devino Esprito Santo 
nessa bnridfra incelente 
se despede do meu sinhô. 
rum tudo que le pertence" 

"Se despede a compania. 
até prô ano que vem 
meu sinhô fica cum Deus 
e nóis cum Deus vamo tamém 



.! 
recebendo as "fôrças" da que acaba de chegar. A nova ser- 
virá para os festejos do ano vindouro (para percorrer o 
município) e o atual festeiro guardará em sua casa a velha, 
como lembrança. Ela será sempre uma lembrança do bri- 
lho que a sua festa alcançou na comunidade. Em São Luis 
do Paraítinga um festeiro poderá depois de algum tempo ser 
novamente sorteado. 

Bandas de música, padre, coroinhas e povo se dirigem 
até a Ponte Velha onde irão receber a bandeira conduzida 
pela folia e quando :a distante aparece o alferes com a "ban- 
deira desbotada já pelo muito recorrer", os músicos rom- 
pem dobrados festivos, cada qual procurando ser melhor 
aplaudido. Três bandas de música (19) numa cidade tão pe- 
quena! É bem provável que a emulação, a disputa entre 
elas tenha lhes dado longevidade. Chico Bárbara ateia fogo 
a bateria ensurdecedora, de bombas. A folia entra na cidac 
de frente do cortejo e se dirige a Casa da Festa ate B sala 
do Império onde estão a Coroa Imperial e o Divino de Pra- 
ta (conservados até hoje na matriz de S. Luis). A Casa da 
Festa que estava fechada, foi aberta por uma menina ves-. 
tida de anjo ao desatar um laço de fita vermelha. Todos su- 
biram a escadaria do sobradão. A música toca e a comezai- 
na se inicia. Doces e bebidas em abundância, e o folclore 
alimentar. 

Segundo afirmam os moradores mais antigos da cidade, 
na época de seu fastigio (1837) havia 30 pianos, demons- 
trando ser o povo propenso a cultura musical. Das quatro 
bandas então existentes, sobrevivem três, cada qual invo- 
cando o nome de um santo para padroeiro ; porém, são mais 
conhecidas pela alcunha popular: Banda Musical Santa Ce- 
cilia, conhecida por "Banda dos Ursos"; Banda Musical do 
Santissimo Sacramento, conhecida por "Banda dos Para- 
guaios", e a Banda Musical de São Benedito, prestes a dis- 
solver-se por motivos de ordem econômica. 

Como houve rixas entre "Paraguaios" e "Ursos", essa 
pendência emulativa levou-os a continuação. Existiam en- 
tre as bandas, contribuindo para maior animosidade, as sim- 
patias políticas: os "Paraguaios" eram do Partido Conser- 
vador e os "Ursos" do Partido Liberal. Por causa da grande 
disputa, os "Paraguaios" (também chamados de Muquira- 

(19) Estas são ar bandas dc música de São Luis do Paraitinga: a do San- 
lissiino Sacrai>iento, iundada crn 19-4-1828, coniiecida, também como doa "Para- 
guuios", canta atualmente com 16 músicos; a de .Santo Cecilia fundada a 7-7- 
-1858, popularmente, conliecida como a "dos Ursos" sáa 24 músicos e a mais 
recente. a de São Benedito, com 16 músicos 



nas'') tinham ardorosas defensoras, entre elas a exescrava 
Mauricia, sendo o suficiente fazer-se o gesto de matar pio 
lho entre as unhas dos polegares, para que ela brigasse, pois 
"muquirana" era o apelido pejorativo dos "Paraguaios':'. 

O Prof. Gentil Camargo, fundador da Sociedade de His- 
toria .e Folclore de Taubaté, ilustre poeta e jornalista, deu- 
nos esta preciosa informação: "as denominações das bandas 
de musica "Banda dos Ursos" e "Banda dos Paraguaios" 
não são privativas de São Luis. Em Taubaté, até bem :pou- 
co tempo subsistiam essas denominações, que aliás, nada 
tinham d e  pejorativas;' eram até ostentadas com entu- 
siasmo". 

Tivemos oportunidade de ver e, custou-nos a acred:itar, 
o que nos diziam : pessoas 'nalfabetas (João Pistão) coloca- 
das & frente de uma parte de música, executando, com miaes- 
tria, uma peça musical. Nosso ceticismo de pesquisador 
fêenos duvidar. Fizemos repetir, nota por nota, um trecho 
musical e aquele prêt,o analfabeto, porém músico, executou-o 
com perfeição. 

Havia também orquestra para as cerimônias religiosas. 
Era a "meia orquestra" sob a regência do Sr. João Batista 
Salgado. O mestre Batista era também o maestro da I3ari- 
da dos Paraguaios. 

Os festejos na cidade durarão nove dias e a folia per- 
manecerá visitando as casas. É o "setenário da rua" que ela 
cantar2 : 

"Devino Esprito Santo 
na ma  está passano 
vigitano seus devoto 
e vai le aben~oano". 

No domingo que se segue ao "encontro da bandeira" o 
110s dias da semana que antecedem o Domingo do Espírito 
Santo, a cidade é desde a madrugada percorrida pelas ban- 
das de música e foliões acompanham o povo. A band4eira 
segue a frente segurada por pessoas que estejam cumprindo 
promessas e como ainda é escuro 14 horas da madrugada) 
há muitos fiéis segurando tocheiras, ceroferários. A noite, 
terminada a reza do Setenário, fazem novamente o percur- 
so da cidade. 

Para as crianças, após a "alvorada" da manhã, é ser- 
vido lauto café com torradas e biscoitos, as famosas cariga- 
lhinhas. Tigelas, balaios de taquara com torradas, pratos 
de paçoca de amendoim, chaleiras de café bem mostram a 
fartura. Aleuns meninos, por molecazem. entram deb:iixr> 



da mesa e atiram café nas calças bem passadas dos "almo- 
fadinhas" e gritam : "Viva a fartura que a miséria ninguém 
atura". E as crianças criam suas rimas com o nome dos ser- 
vidores voluntários da mesa: "ó seu Mendró, café com mo- 
coto", outros em córo: "ó seu Darnião, café com requeijão". 

Nos sete ou nove dias que antecedem a festa começam a 
chegar as dádivas, as promessas, e como esta só se dá por 
ocasião da vacante agrícola, isto é, após a colheita, sáo car- 
gueiros e ca.rgueiros de mantimentos a chegar. No quintal 
da Casa Ja Festa há chiqueiros de porcos, de cabritos e carr 
neiros, galinheiros para perus, patos, marrecos e galinhas. 
Mantas de carne verde de vitela e vaca são dependuradas 
nos varais, improvisados. Sob um barracão, diversos pilões: 
Num déles, muito grande, quatro mulheres fortes, num com- 
passo certo, ritmadamente e com alegres cantos, socam café 
torrado. Noutro, é arroz com casca socado por duas mulatas 
roliças e joviais. No vasto quintal do sobradáo há longas 
mesas em forma de "L" para servir a comida ao povo. Na 
rua colocam a mesa para os folióes do Divino e enquanto o 
povo come, os foliões tocam sendo revezados por outros. Fo- 
lias de municipios vizinhos, cujas festas se realizam em da- 
tas diferentes (também na vacante), aparecem, pois é tá- 
cito que a de S b  Luis irá auxili&las por ocasião das suas. 
Algumas vêzes comparecem quatro ou cinco folias da vizi- 
nhança. 

A comunidade tóda participa da festa. São abatidos 
muitos bovinos. No carro de bois vão os pesos de carne ver- 
de para a distribuiçáo na cidade, feita nas casas pelo pró- 
prio imperador e a folia canta.: 

"Aqui vai o imperado 
nesta hora de benção 
carreano esta bandêra 
pra seus filho dano os pão". 

Os moradores da roça vão buscar a carne no açougue 
da Casa da Festa. Tal distribuição acima descrita se dá 
no ultimo sábado. Porém, todos os dias, durante a festa. 
levam comida para os doentes da Santa Casa e para os pre- 
sos. A folia canta : 

"Meus sinhores incarcerado 
console seus coração 
que o Devino aqui chego 

. , . traze sua santa bençáo"~ 



Na Santa Casa cantam: 

"Aqui está o Esprito Santo 
nesta hora abençoada 
abençoano meus sinhores 
e a doença será curada". 

O programa. de sábado que antecede o dia da festa, é 
extenso : alvorada pela marihá; a noite dar-se-á a última; 
à, tarde, procissão do mastro e seu levantamento defronte 
da Igreja de N. S. do Rosário. O povo desce pelo Beco do 
Império (local onde se originou a cidade) e se dirige até o 
campo de futebol ao lado do rio Paraitinga para assistir a 
todos os lances da cavalhada. Quando a procissão do mas- 
tro demanda a praça fronteira à Igreja do Rosário, mui.tos 
váo pensando - quem será o festeiro? Isso porque ao le- 
vantar o mastro, do lado que a bandeira do tope virar, dali 
sairá o novo festeiro. 2 ela quem faz a primeira escolha. 
Então, uma pessoa encarregada pelo padre arrola o nome 
dos moradores do lado que a bandeira virou, para na ina- 
nhã seguinte, após a missa, proceder ao sorteio que se dará 
na igreja. 

No 'dia da festa, domingo do Espírito Santo, data mCivel 
e náo coincidente com a do hagiológio católico romano, po- 
rem de acõrdo com o calendário agrícola, isto é, após a co- 
lheita, em julho ou agosto, a cidade é acordada as 4,30 ho- 
ras da manhã pela tradicional salva de vinte e um ti:ros. 
Bandas de música fazem a alvorada percorrendo as ruas 
com alegres e festivos dobrados. AS 11 horas, missa solene. 
Para assistir a ela, o festeiro vira acompanhado pelas ban- 
das, sendo, juntamente com seus familiares, conduzidos pro- 
cissionalmente até a igreja; meninas vestidas de anjo fa- 
zem um quadrado de fitas vermelhas cercando o festeiro. 
Este leva a coroa do imperador e antes de se iniciar a nnis- 
sa, coloca-a no altar. 

O povo acompanha o festeiro sem atropelos, embora ha- 
,ja muita gente. Tem inicio a missa solene, acompanhada 
pela banda musical. 

Ao "Glória" da missa ouve-se o repique festivo dos si- 
nos, das campas e de fora entra o pipocar estrondoso de f@ 
metes e baterias. Dos janelóes do frontispício da igreja, 
soltam pombinhos brancos com laços de fita (papel de s'êda 
vermelho) amarrados no pescoço, os quais fazem uma r* 
voada pelo largo da matriz, procurando desvencilhar-se do 
incômodo enfeite. 

A igreja estava toda enfeitada com cortinas vermelhas 



e galões dourados; na entrada, nos arcos de bambu, à gui- 
sa de portal, dependuraram centenas de copinhos de diver- 
sas cores, com azeite e lamparinas dentro. A noite, estas pe- 
quenas multicoloridas luzes e mais as lanternas de vidro 
com velas de estearina colocadas nas torres, dão um toque 
de beleza aqueles enfeites que serão usados hoje pela última 
vez, quando da coroação do festeiro. 

Acabada a missa, são colocados em dois copos os car- 
tóezinhos adrede preparados com o nome das pessoas para 
o sorteio. Ali estão sòmente os nomes das pessoas aponta- 
das pela bandeira do mastro. Num dos copos os nomes, em 
geral doze e noutro onze papeizinhos em branco e um com 
a seguinte inscrição: "Festeiro do Divino Espírito Santo". 
Ficam todos a espera da sorte. Um "anjo" por sua vez tira 
um papel e o entrega á um dos muitos padres presentes. 
este 1@ o nome. Outra menina vestida de anjo tira um bi- 
lhete do outro copo e entrega ao padre: enquanto não sai o 
festeiro. diz "branco". Ao sair o nome do sorteado a banda 
de música toca, os sinos repicam, soltam muitos foguetes. 
Acabado o sorteio o festeiro "velho" regressa para casa 
acomnanhado pelo povo, banda de música e, As vêzes. pelo 
"novo". Deixa, porem, a coroa na matriz. que será entregue 
depois da procissão, à tarde, ao recém-sorteado, pelo padre. 

Assim aue é dada a noticia. do novo festeiro, os seus 
amigos soltam foguetes e nos bares, por conta dêle, comem 
doces e bebem cerveja ou pinga. Quando acontece estar o 
futuro imperador ainda na roça (sítio ou fazenda, o que 
é muito raro) vai um portador para levar a notícia e trazê- 
10 para o recebimento da coroa. 

A tarde, imponente procissáo percorre as ruas da cida- 
de conduzindo novo festeiro com sua senhora, tal qual fize- 
ram com o atual quando foi a missa. Agora, o imperador 
velho faz parte do séauito que acompanha o novo. Se- 
guem todos para a cerimônia final - a coroacáo. A p r e  
cissáo tennina dentro da igreia com os atos litúreicos e a 
sequir vem a cerimônia da entrega da coroa ao novo festei- 
ro: o padre entrega ao imuerador velho a coroa, êsk. ti- 
randc-a de sua cabeça. entrega-a ao sacerdote que a coloca 
na cabeça do imnerador novo. 

O povoe as bandas de música esperam a saída do novo 
festeiro, que é recebido com efusáo. Grande é o acompanha- 
mento que o levará até à sua residéncia, onde muitas moças, 
com flores, atiram pétalas ao chegar o imperador, levando a 
coroa que será depositada em o novo Império. Enquanto a 
banda de mSisica toca, há distribuiçáo de doces e bebidas: 



para os graúdos os licores feitos de casca de mexerica, vinho 
de jabuticaba.. . e cafe com bolos de arroz para o!; mais 
simples. 

O último leilão tem início ao anoitecer. Na praça há 
queima de fogos de artifício preparados pelo Lulu Daniel. 
Ele é quem "bota. fogo na gii-anda". Depois das infernais ba- 
terias, vêm os fogos de vista e nas duas últimas peças pode- 
se apreciar o esmêro do pirotécnico luisense, onde ayiresen- 
ta um quadro com a estampa do Divino e outro cbm os se- 
guintes dizeres: "Homenagem do povo luisense a seu velho 
festeiro e Exma. Família". E não faltou seu espírito jocoso 
no foguetáo do adeus: "Adeus festa boa/ todo povo comeu 
doce/ bebeu vinho: comeu leitoa". 

Não faltaram os divertimentos. Perto do Asilo dle Sáu 
Vicente, à noite, o jongo ferveu. Durante o dia, as compa- 
nhias de moçambique de vários bairros vieram presk cv sua 
homenagem ao Divino. O caiapó saiu com um número re- 
duzido de participantes. A dança dos velhos empolgou: 
uma dezena, mais ou menos, de homens com roupas mal- 
ajambradas no corpo, bastão, longos cabelos brancos (pos- 
tiços), barbas intonsas, calçados desemparceirados, arrastam 
do os pés sob o ritmo de velha valsa. "do tempo do onça", 
tocada por concertina, acompanhada por violões. Era anti- 
gamente dança de salão, hoje mero arremêdo e com partici- 
pantes "pegados a laço", cujo fito é provocar hi1aeida.de. 
Embora sendo para crianças, o pau de sebo. o quebra-potes, 
o porco ensebado, a corrida de sacos e a dança das fitas, cha- 
maram a atenção de centenas de adultos. A tardinha, Joáb 
Paulino e Maria. Angu, a Miota e o Boi fizeram suas estrepo- 
lias. E na voz alegre das crianças a farandolar, com des- 
fastio, a quadrinha tradicional foi revivida: 

"O meu boi morreu, 
o que será da vaca, 
pinga com limão 
cura urucubaca". 

A FESTA DO DIVINO DE TIETE - -  - -- 
Caracteriza bem aquelas onde a parte espetacu1:ar se 

passa no rio. Entre as festas da industrial e culta Pirncica- 
ba e da pequena e bucólica Anhembi, a de Tietè é o meio 

(20)  En, tio>", çs t i i i i~~  tstsiiiix. ii*;iiidii cxclusi~aiiieiitc i,- <iadul iec,,lhido- 
r i*? massas pesquisas. ohservacões feita' desde 1944 qiiarida iios iiiiciainos ii,, rani- 
J!,, <I;# ~ ~ ~ ~ I I - ~ ~ P ~ ~ I o ? ? ~ ; ~  < . t tI t ,~r~l ,  11;i ~qt~:tli&ldr ,I? : ~ ~ s i - t ? ~ ~ t ?  ,I,, : t ~ ~ t ~ - < ~ ~ l Í > l o ? , ,  KrmÍlik !Vil 



termo. Ha entre elas tracos comuns no que se refere a utili- 
zará ,~ do rio. 

Nas regióes pioneiras, cidades novas situadas a beira 
do Tietê, não há festas populares. Festa do Divino com Im- 
pério, Casa da Festa, "encontro" é coisa do passado. Acon- 
tece também que algumas cidades marginais do Paraiba do 
Sul, embora centenárias, não a possuem porque o municf- 
pio não se utilizava do rio como estrada liquida, bem como 
outros fatores, outros gêneros de vida aí existiam, afastando 
portanto tal tipo de festa. como acontece em Pindamonhan- 
gaba, Guaratinguetá, onde a "recorrida" obedecia ao "ara- 
nhol" que a folia. traçava no municipio, utilizando raramen- 
te ou nunca o rio, fazendo tal qual se faz em Cunha (=o),  S .  
Luís do Paraitinga. Há mesmo maior semelhança, os pa- 
drões são praticamente os mesmos entre todas as festas do 
Divino das cidades do vale do Paraiba do Sul, do que as do 
vale do rio Tietê. 

No vale do lendário Anhembi, a não ser aquelas três 
apontadas, Piracicaba, Tiett. e Anhembi, existentes em nos- 
sos dias, rapidamente desapareceram neste século, como as 
de Itu ( 2 1  ) famosa por causa da entrada das carroças de le- 
nha, outras extintas como as de Santo Amaro. S ã o  Paulo. 
Cotia. As de Itapecerica da Serra e Santana do Parnaíba, 

-~~ 

leiis. S%CJ ~ C C , J ~ S ~ I I I , ~ S  !~~e:n)r, à5 ci1>!<6es l t ~ t > l i o ~ r i f i r ~ b  $AI>rz va><~~t?tu, omh 
'fiete piesenr>aiilr>s ;is iestar ai, Lido dc Re~içili~ii I'irei de Alnieirla (aiitur <lu i i i c ~  

lhor t r ~ k i l l i r ~  s<iúrc a Fcsta <Iri L ) i \ i l i i i .  de soa ierr;. ii;ital) e de ~ i o ? a < i  priiiio Cor- 
~nélic) Pires (<> I>an<le~r;tr~tc <S<J  iolcl<~re paulista) e e111 l'ir:&c%:<I?~ IIOSSC, c c ~ n ~ , m ~ ~ l ~ ~ i -  
r , ,  ,Iç Imebqtxb.ii C 1wj0 Cllinrini. iù>:~lizado zi,iilieceri<ir de riosso iolrl<ire. 

(21 i X<> (lia que :<ntecedia à iect:,. .i eiitr;ida <li. centriias de curriii de ixrir 
eiiicita<li>- ric i i tai  c fliiics tios ciiiirrs, raviis L carigas, erani ciirros de 1enlr:r 
:i nr;iii<le lxeiid~i oiertakt  au Dii-!tia p:i<is i;iielideiruv. 4ii devciro pobre e* 
tara reservado u i ~ i  tipo de proineT>;t rujci ~uml>rinieiito era levar imtei ç Imle- 
d'água ;itG à ç:iia do Impériii. 1hlr:iiitr <,r  dia> de festa, ~ ~ p l o  i-idade atigariaiid,~, 
iibulos iaia u iesteirii com a coroa ncum~>aliliai:du a folia <Ir, Divii,<i em  eu ]>r- 
I i ~ ó  t a .  O alferes <I:+ baiidrir;~ ,. ii12i iiiernhru da  ianiilia <I,> iesteirii c<itit 

i~tn;i  salva de prat;i. iani de rasa crn c;ic:i .irrecatlaiido ai o i e r t a ~ .  
ilistrihiiicã<> de cariit à piipulacni, e r a  i l r ia .  Terniitiou tal iis:iii(a r rs.i> 

rontril>i~iu tamhéni ],ara o rle,ap;irerimeiitr> d;i iesta. Motivada pela. inova~õi.  
feitas - i1eix;~rain de iliítril>uir c;iriie e < i  g;id<> rjierecido nii Divino era vendid,. 
erii beiielirio rl;i ieira - ;iceleroit ii deçal~aiecimento. trazriido muitos disiaborç- 
aos oicriaiites. Tirou-sr ;# parte ;:liniriir;ir. :~<iiirl;i c<,inez;iiii;i. roiiuiiino cisteritx~ 
t,',rin e1iniiii;id~t. :ixIicZci -c i ~ i  :iiiubGnl. 

Z tios-r, i-cr, tinia dac partes .vais i t i tcici~;i i i~ri  < I ; $  Fe-i;, du I)tviiio, de I t i i .  

iiãci erairi os Iionie?is de $oI~r~~:nçiiri\ i lu\iti ;azeridci parte dri séquito do  iesteirc 
seniprr um poreiitad~ tcrr;i - -  era ~xiréii? ; i  distribuicão das rbscai de fn- 

ritilia de trigo puro aui carreir i~i  c caii<lrriiu (guia. auxiliar do  carreiio) !i;< 

rasa do Itnpério. E ~ r e s  eiaiii e ~ i i  geral Iiolneiis pohre.~, einpre@dus das f a z n i -  
das, êlrs é que trariam or <;irruí cic bois carrezados de letilia e como forma ( l i .  

uratidáo recebiam um co,,ii <Ic rrr\ej:i (nu iiiilioi c tima rosca. Dois elemeii- 
?c,. q ~ w  1ncm3 fazem Sr~,~hr;ir ;t rei;% vri<t<. ot~rle~ 11i <Ii?t~it,t~iqão de 1 1 5 ~  v vinh,, 
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sem o brilho de antanho, vêm resistindo, em vias de clesapa- 
recimento, como aconteceu com as demais da periferia da 
Capital, erradicadas graças as portarias severas de D. IDuarte 
Leopoldo e Silva, que terminou para sempre essa tradição 
popular paulistana, motivada, dizem, pelo abuso dos ban- 
deireiros. 

Dois elementos podem ser apontados para distingwir as 
festas de rio e as de terra: o dia do recebimento da coroa e 
o prazo da "recorrida" da folia do Divino. Nas de terra, a 
demora é, em geral, grande, vários meses; nas de rio é, em 
geral, de pequena duração. Em São Luis do Paraitinga e 
Cunha a folia leva praticamente um ano, isto é, de festa a 
festa. Em Tietê, a folia sai antes da festa 33 dias para "re- 
correr" o rio-acima e em 20 dias a parte do rio-abaixo é per- 
corrida; em Anhembi, mais ou menos cento e quarenta dias. 

O recebimento da coroa nas de terra dá-se no últiino dia 
da festa. Já nas de rio, há uma cerimônia especial que se dá 
geralmente no último domingo de agôsto (22)  OU rarament'e 
no dia de Pentecostes do hagiológio católico romano. Mas, 
o mais comum é ser realizada quando se inicia a "recorri- 
da", pois tal cerimônia decorre de seu prazo para peditório. 
A coroação está mesmo ligada a partida dos foliões pa.ra dar 
inicio aos trabalhos na seara religiosa dos fiéis, dos que da- 
rão esmolas, dos que pagarão promessas. 

O recebimento da coroa em Tietê é uma cerimônia des- 
tacada da grande festa náutica do encontro. Festeirc~ e fes- 
teira sorteados logo após o "encontro" (28-12-1945) iirão re- 
ceber (25-8-46) a coroa que estêve depositada na maltriz de 
Tietê. As nove horas da manhá, trinta e dois remei]-os em 
seus uniformes brancos, empunhando seus remos, tendo h 
frente a folia (composta de tocadores de viola, rabec.a, cai- 
xa e triângulo) dirigiram-se à casa do festeiro. A testa de 
cada uma das duas colunas de remeiros, (23) dois pretos 
idosos, cada qual com uma bandeira vermelha, pararam de- 
fronte da casa donde saiu um casal - os festeiros. Êle de 

(22)  No dia 25 de agôsto de 1946, a convite de nosso saudoso amigo Di.. 
Menènio Campas Lobato e de meu irmáo P r o f  Mário Araújo Júnior, 1irofess6- 
res da Escala Normal de TietF, lá estivemas zs=istindo e colhendo dados sôbre 
a festa de Recepcão da Coroa e partida dos foliões. . 

(21) Quando estão defronte da igreja ou logo após o deaembarqiie, a se- 
guir o "Encoiitro". Iiá u m a  cerimónia que t em grande importincia para as "Ir- 
mãos d a  Canoa" - é o crusumenlo dos ronos. Aqueles qiie se divõ:m a cruzar 
os remos devem não y a r d a r  ressentimento, tiao ter rancor, inveja de iim qual- 
quer irmáo. Por o u t r o  Indo, remos cruzadas, com as pás apoiadas no cliáo para 
receberem o benzimcnto do padre, simbolizam uma cruz, dois a dois, iiruz que 
afasta o drm0iiio. pensamentos maus. ódios e perigos que possam atacar os 
". irmãos da canoa". 



azul-marinho e ela de branco, empunhando uma salva de 
prata. Postaram-se entre as bandeiras que estáo à testa das 
colunas de remeiros. ( 24 )  Atrás dos festeiros estão os dois 
"salveiros" com seus trabucos centenários. Entre o povo e 
remeiros está a banda de música. Os dobrados festivos são 
um convite para o povo que se agrega a cada esquina que 
passa ao grupo que segue até a matriz para a missa solene 
das 10 horas. 

Nessa ocasião, antes da missa, e outras vêzes, três domin- 
gos antes da descida dos canoeiros, ha o levantamento do 

; mastro. Os remeiros, empunhando lenços, dois a dois, p e  
gando nas pontas, conduzem o mastro pela cidade até onde 
será levantado, isto é, ao lado da matriz. É o festeiro quem 
conduz a bandeira que irá no tope: antes de ser colocada é 
benzida pelo padre. 

Entram foliões e remeiros formando duas alas para a 
passagem dos festeiros. Os trinta e dois remeiros, com seus 
remos arvorados, assistem a missa ajoelhando-se apenas na 
hora da elevação. Finda a cerimônia religiosa, os festeiros 
que a ela assistiram em lugar de destaque, ladeados pelos 
remeiros, rece,bem do padre a Coroa do Divino. Lá fora do 
templo, a banda de música toca o Hino Nacional Brasileiro. 
Retiram-se os festeiros, agora levando a coroa para o Impé- 
rio (Casa da Festa) onde há um almoço para os remeiros e 
foliões. Ao entardecer, do Pôrto Geral, numa,cerimônia sim- 
ples, porem tocante, partem os foliões para a "recorrida". 
Naquelas pessoas mais simples, presentes ao embarque, c@ 
mum é observar-se que seus olhos ficam marejados de 14- 
grimas quando os foliões cantam a despedida - um can- 
tocháo acaipirado. À noite, porém, haverá música no jar- 
dim.. . para alegrar os que ficam na  cidade. 

Com o recebimento da coroa, levantamento do mastro e 
partida dos foliões, esta iniciado o periodo da Festa do Di- 
vino. em Tietê. 

NOS POUSOS 

Certamente, quando os monçoeiros partiam seguindo as 
trilhas liquidas do Anhembi para fecundar a terra virgem 

(24) l ia  iesta do Encontro. dia 29-IZ1956, os iesteiros ficaram entre as 
diias bandeiras das folias que percorreram o município, colocando-se à retaguar- 
da dos remciros, mais de 80 ao todo cntre adultos e ineninos. Xotamos também 
que não cantani mais a "sarang;?", caiitoclião acaipirndo que tem inicio quando 
avistam os irmã- que se aproximam em sentido oposto. Cantavam antigamente 
a "saranga" td <lua1 se ia? nnp rezas, repartindo Um grupo canta. outro res- 
ponde. 



com a semente da civilização, as despedidas naquele rnesmo 
Porto Geral eram também tristes. Mas para os foliijes do 
Divino o tristeza logo desaparece porque o salveiro, de esti- 
rão a estiráo do rio, vai dando salvas de trabuco. O estam- 
pido do velho bacamarte é ouvido pelos pirangueiros que c& 
leres se dirigem até à casa do primeiro pouso da bandeira 
naquele ano. Ali se congregarão os moradores do bairro ru- 
ral ribeirinho. É a vigilia onde o tradicional desperta., acor- 
da, revive após um ano de adormecimento. 

Descem dos barcos os foliões e se dirigem a casa do 
primeiro pouso. Êste e o último são em geral os mais pom- 
posos, mais concorridos graças à proximidade da cidade, po- 
dendo muitos moradores dela participarem de tão lindas so- 
lenidades da região: Sebastião Roque, João David, Zico Mo- 
reira., Pedra Chiquito, Salvador, Júlio Paes, Formiga. Saú- 
va, etc. 

No terreiro da casa param os membros da folia e o ban- 
deireiro, também mestre violeiro, dá inicio ao canto de pedi- 
mento de pouso : 

"Meu sinho dono da casa 
Deu& veiu le vigitá, 
sabê a sua saúde 
e a famia cumo está". 

"No meu Devino chegá 
sua casa afroresceu, 
veiu pra le dá a bença 
o nosso Devino Deus". 

"Esta pomba veiu vuano 
pra sentá na sua máo, 
veiu le pedi posada 
e agazaio pros ermão". 
"Quem pede essa posada 
e o Devino Esprito Santo, 
le pede a posada 
e também uma djanta". 

"O Devino também pede, 
um lugá no seu artá, 
que esta pomba verdadêra 
vem cansado de vua". 

Em pe, na porta da casa, o seu dono com seus fainili* 
TPS ouvem respeitosos o canto de pedimento de pouso. fin- 



do o qual, adianta-se, recebe a bandeira das mãos do ban- 
deireiro, beija-a, cobre a cabeça, passa-a depois a um por 
um e entra com ela visitando todos os cômodos da casa; a 
seguir coloca-a sobre o altar adrede preparado: mesa com 
toalha alvinitente, flores e folhagens silvestres completam 
a beleza simples do pouso Divino, onde se vê u m  crucifixo e 
um quadro de Bom Jesus de Pirapora, o santo mais popu- 
lar da região, encontrado nas mesmas águas por onde na- 
vegam os "irmãos da canoa.", nome pelo qual o povo designa 
os remeiros do Divino. 

Entram os foliões colocindo- seus instrumentos musi- 
cais (viola, reco-reco, triângulo e adufe) sobre o altar e o 
bandeireiro dá início a reza. Júlio Paes, mestre folião há 
mais de vinte anos. desempenha, além desta função, outras: 
é o bandeireiro, é o capelá~aipira.,  isto é, dirigente de rezas 
e no cururu é o "pé-mestre" ou "pedreste". 

Na casa onde pousa a Bandeira do Divino, o único di- 
vertimento permitido é o cururu. Nas casas vizinhas, as 
vêzes dançam o fandango, cana-verde, samba rural, cate- 
retê, o mandado, o passacachola e mesmo o batuque. No 
cururu rural amanhecem os canturióes em porfia. De quan- 
do em quando, ouve-se um estrondo. É uma salva dada pelo 
salveiro (251, outras vêzes é a ronqueira que entra em ação 
de hora em hora. Ao amanhecer, quando se despedem, 
após o café matinal, há  o canto de agradecimento e a folia 
continuará no seu trabalho de visitar as casas dos muitos 
devotos do Divino, dos pirangueiros, muitos dêles da mesma 
linhagem dos monçoeiros. 

Como observadores participantes registramos a cêna do- 
méstica de despedida da bandeira: reunidos defronte do altar 
estão os foliões e os membros da família. O mestre-bandei- 
reiro, com a frente voltada para o altar, tem ao seu lado o 
dono da casa segurando a bandeira. Os meninos da folia 
cantam com as costas voltadas para o altar, olhando para o 
bandeireiro que segura a sua viola na posição religiosa. Ao 
lado, pouco mais atrás estão os cururueiros. 
- 

( 2 5 )  O salireiro desemp&tia papel importalite na folia r também ria ieata~ 
4 ele competc fazer os avisos tio dia do "cncontro", sendo a primeira salva dos 
salveiros: três tiros para sair do Piirto Geral para a partida dos barcos de rio- 
-abaixo e rio-acima. Quando a folia está percorrendo os bairros rurais, dá 
uma salva de pólvora seca na hora da cliegada, na hora do alrn6ço dá duas e na 
caça onde irá pousar, dá trEs. Durante a reza dará uma salva para cada "Gló- 
ria Pátria". A meia-noite é ohrigado a dar três atliras e ao amanliecer, logr, 
após o galo cantar, dará duas salvas. Nos pousoi, a ronqueira dá salvas dc 
hora em hora, o que não se confunde com as do salveiro pois o estampido dela 
i muito forte, mais forte do que o dcum bacamarte 
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Antes de dar inicio ao canto pelo mestre, o bandeireiro 
recebe as fitas de promessa e as amarra no mastro da ban- 
deira e por sua vez deixa que muitas pessoas tirem fitas que 
ali estavam amarradas, pois "elas têm poder curativo". 
"Basta colocar no local onde está o doente para que sare". 
O dono da casa auxilia a troca de fitas, assim os devotos ti- 
ram umas e amarram outras. As fitas são de várias c~res ,  
predominando porém as brancas, promessas de casamento. 
Poucas são as de viúva (fitas amarelas, "desespêro") s as 
demais são rosas ou vermelhas. 

Quando a folia vai saindo ainda em frente ao altar, dão 
um viva ao dono da casa e ao Divino. Os presentes procu- 
ram beijar a bandeira antes da saída. 72 visível a satisfação 
estampada no rosto das pessoas da casa. Assim finaliza a 
festa no último pouso da bandeira, justamente no dia em 
que se dará o "encontro". As pessoas saem, vão à miss:t da 
matriz e os outros v'o descansar para participar do "encon- 
tro" marcado para as 16 horas. 

Ao sair da casa do pouco (26) os foliões cantaram 
"Meu sinhó dono da casa 
o sinhó curno manheceu? 
Chegue todos tomá a bença 
do 'nosso Devino Deus". 

(26) Gii "urras caças, outrris ~>ouso~ .  além doa verso* ;>rim:+. alinrnrnric 
riiais Estes na Chegada e iia Saída:  

Cktgadn 
I - E s r a  ponihi veiu voariii L -'O Ijcviiiu Liprito Santci 

i i a  sua mão veia seiiiá está sentado cm sua inãci. 
veiu le pidi utii pôso Ele pidi~i  um poso 

siiilior podeno. dá="  um agaiaio pror errnso" 

i - "Qilnii pede o pbso ao sinliur 4 - "O Deviriu pede o p8so 
,iiie iia siia niZo tá sentado. prh siiihô cum sua famia, 
i~ede póso, pede djanta, uede o póso pra ermandadr 
ivatá 'ip 9~11s iamarada". pra e t n  rica cammnhia". 

"Meu sinhó dono da casa 
Deus le dê alegre bão dia, 
manheceu le dano a bença 
e pra tuda a cumpania". 

Primeiro e último pousos são os mais morosamente 
festejados. O último se d6, da noite para o dia do "eiicon- ' 

tro", por isso mesmo o número de assistentes que se dirigem 
até a Chácara da Baronesa é sempre grande, os que vêm 
de longe procuram reviver um pouco de seu passado j:S en- 
volto em saudades, participando daquela noite simples mas 



encantadora da última vigília do Divino. Depois desta noi- 
te, diz Júlio Paes, "o Devino só estará com a djente no ano 
que vem, pois a coroa fica guardada na igreja, as bandèra 
são recoida, o Sinhô Devino fica tamém no coração daqueles 
que procede bem, isso 6 certo, percisa é tè fé e espera o ano 
que vem pra êle vigita novamente os devoto nas suas casa". 

.Saida 
I - "Meu Devino le agardere 2 - "C;ardecemo a boa <Ijant;i 

o poso pros ermão <r~ie mato a nossa fome 
quem há de le pagá sinhorer !ai ga+á pão do céu 
está dentro de qua mão". mnnjá qui os anlo come". 

"Gardecwo a boa djanta 
dada com tanta franquem 
quem está na sua mão 
qum le faz a sua despesa'' 

"Gardcemo a posada 
que vós deste pros irmão, 
quem há de Ie yagá 
tá dentro das suas mão". 

4 - "Gardecemo a boa djanta 
e tamém o seu bom café 
"6s ganhai um lugá na grúrin 
pro marido e pra sua muié". 

6 - "Gardecemo a boa djanta 
' 

quem mato a nasas fome 
quem há de le pagá 
Xossa Sinhora Mãe dos Home". 

7 "Quem está na sua mão H - "O Devino se dispede 
é a Drvino reis da grória dos grande e dos piqueno. 
que le agardece a posada que os anju lá do céu 
tamém le pedf iia ismoia". seus nome- tão escreveno" 

9 - "O Devino se dispede 
at6 pro ano que vem. 
uancunc&s fique cum Deus, 
:um Deus niiii ramo tamém" 

Os ioliórs catrtani prinieiramente dois versos dc uma quadra, repetindo-us c ;i 
qeguir cantam os dois restantes. por(.tn sctn repetir. Ao finalizar Cstes, caii- 
tam um "ahn" prolongado que mais se assemelha a iim "Amém". Destaca-s? 
A voz dos n~eninr>s. drxemrnte atenornki, pri~iripalmçtite i lo negrinho que toca a 
triâneiil<i. 

O "ENCONTRO" 

Cêrca de 16 horas, do velho Pôrto Geral partiram os 
barcos. O número de batelóes varia: em 1945 eram sete, 
em 1946 apenas 4, em 1956, cinco. No ano de 1946, em dois 
barcos ia a Irmandade do Rio-acima dirigida pelo presiden- 
te (27)  Francisco Ribeiro e noutros dois estava a Irmanda- 

(27) A Irmatidade é regida por uin regulamento oral. foiciárico. ao qual 
lodos obedecem. "O presidente dá o regulamento e o Cabo tem. iio seu grupo, < i  

direito de expulsar da irmaudade um irmão que decohcdccer". Transcrevemos 
(sir) o Regulamento: 

I - "Bebida ;ilcohlica não pode heher fora da qiiantia. será enptilso tia h<ir;i 



de do Rio-abaixo, onde Zeca Machado era o "Cabo da Ir- 
mandade", o primeiro auxiliado pelo "Irmão Andante", 
uma espécie de ajudante de ordens. No barco onde ia o pes- 
quisador participante, o piloto era Moacir Ribeiro, va'lioso 
informante. 

Proeiro, popeiro, salveiro, piloto e demais remeiros, t o  
dos usam o mesmo uniforme, isto é, calça e camisa brancas, 
punhos e golas azuis, faixa vermelha na cintura com (3 nó 
a esquerda, chechia ou melhor, gorro de nauta portu!:uês, 
vermelho, enfeitado com galões prateados ou dourados, ten- 
do na ponta um "pompom". Todos os "irmãos da canoa", 
para demonstrar humildade, andam descalços, (28) ou me- 
lhor seria dizer, é a permanência do velho hábito do caipi- 
ra paulista, não usar sapatos. Alguns irmãos trazem uma 
divisa: num pequeno escudo de pano claro, de bordas- dou- 
radas, no centro as letras D E S e embaixo desta um I. Os 
membros da folia, possuem idêntico distintivo, porémi em 
vez de I um I?. A irmandade do ric-acima coloca a ponta 
da carapuça sobre o ombro direito e a do rioabaixo r;Ôbre 
o esquerdo. 

As d u k  irmandades ficam distantes uma da outra cêr- 
ca de quinhentos metros. Cada bate120 comporta mais ou 
menos quarenta pessoas. Nos barcos, além dos tripulantes 
vão algumas crianças com o uniforme dos "irmãos da ca- 
noa"; assim o fazem para cumprir promessa. Provàvel- 
mentk estas crianças serão no futuro membros ativos .Cla ir- 
mandade e a tradição continuará.. . Nos barcos do rio- 
abaixo vão os foliões, diretor, salveiro, remeiros e o Divino. 
A canoa onde o Divino é conduzido está muito bem enfei- 
tada, predominando a cór vermelha. Do rio-acima, num ba- 
telão onde há muitas pessoas, vem o padre e o festeiro e no 

e não tem relaçáo para voltar mais para a Irmandade. 
2 - Dancá bailc não pode. 
3 -- WZo namorar. Enquanto tiver a divisa não pode namorar. o rliverti- 

timento único é o cururu. 
4 - Não pode desobedecè a ardem do çuperior.0 que éle falar, atender" 
Pode-se constatar o poder assimilador da trzdiyZo, do folclore. pois, ern Tie- 

16, muitos filhos de italianas fazem parte da irmandade. Pagam Cr$ 15.000,M) 
anuais e participam das festas, na qualidade de remeiras, "irmZos da cmoa" 
Os diretores das irmandades rccebem as anuidades, prestam contas ao prerideiite. 
êste ao feiteiro e o festeiro ao vigário. O diretor tem grande ascendència. çóbrr 
os irmãos. náo oermitr oue fiirnem rio harco r meimci tia vida ~irofana há reflexos ~ ~ 

ile sua auioridãde. 
(21) Notamos na irsta de 29-12-1956 eruiide número de "irmãos da canoa'' - 

iiçando ténis branco e não descali.os. Dcve-se ressaltar, porkm. que simente 
us pretas - r em Tietê há muitos - estavam calçadoi dc sapato branco de bor- 
racha, porque o; caboclos e caipiras estavam relieinsamentr descalços. semindo 
a t r a d i ~ á o  dos antigos devotos da canoa 



outro as bandas de música. Os barcos sobejamente enfeita- 
dos com bandeirolas, deslizam sôbre as águas do histórico 
Anhembi, enquanto o povo se apinha em suas margens. O 
"encontro" é também a oportunidade para "matar sauda- 
des". Tieteenses, moradores hoje nos mais distantes rincóes 
do Brasil voltam para rever os seus, rever a terra natal nes- 
tes dias de festa. Hoje e o dia "dos capivaras", (29)  dos 
"barriga-verdes", diz sorridente velho conhecido ao abraçar 
outro que vem rever a querência. 

Por ordem do festeiro, o salveiro do rio-acima faz o pri: 
meiro disparo de seu trabuco. Ouve-se logo a resposta que o 
do rio-abaixo dá. Com o terceiro estampido tem inicio a 
movimeqtaçáo dos barcos, navegam para o "encontro?. Os 
remeiros seguem o ritmo ditado pelo bater de pés do proeiro, 
a bater o pé direito firmemente na proa. Os contraproeiros 
a testa das duas linhas de remeiros e estes executam as re- 
madas com movimentos flexíveis, harmônicos. Firme no 1e- 
me vai o piloto e ao seu lado o salveiro. De quando em vez 
o proeiro diz: "Vira remo"; todos remeiros trocam de lugar, 
os que estão a estibordo passam para bombordo e vice-versa. 
Bastam apenas duas pancadas rápidas com o pé, dadas pelo 
proeiro, todos arvoram remos (30 ). 

Embora a folia venha num dos barcos, as bandas de 
música noutro, o que se ouve durante o percurso antes do 
"encontro" é apenas a "saranga", cantocháo acaipirado, can- 
tado pelos remeiros da canoa onde está o Divino. É uma 
reza onde se percebe o dueto tão do gôsto de nossos modi- 
nheiros e violeiros paulistas. Cada vez, que arrematam uma 
"saranga" ou "serenga", e obrigado a dar uma salva, in- 
forma o salveiro. Os batelóes do rieacima vêm mais pr& 
ximos das margens e os do rio-abaixo mais pelo centro. A 
distância entre os barcos das duas irmandades é cada vez 
menor. Encontram-se. 

É o tão esperado "encontro". As bandas de música 
rompem o Hino Nacional Brasileiro. Nas margens do rio 
atroam bombas e rojóes riscam de branco o céu amlado. 
O salveiro, apressado, tirando de seu polvarinho na mão en- 
~- 

(29) Benedito Pires de Almeida (op. cit:) assinala a saída de muitas ia- 
inilias de Tietê, passando a morar eni várias cidades paulistas ou brasileiras. 
Em Botucatur p .e . ,  davam aos tieteenses o apelido de "capivaras" e em Tatui 
são chamadas de  "barriga-verdes". Em reprísália as de Tietê chaniam os da 
ierrn de Chico Pereira e Paulo Setubal de "os pé-i~ermelhos". 

(30) Os remas são pintados de vermeliio e azul, tanto o cabo como a pá. 
Vesta, numa das faces, estão as iniciais do remeiro, e na outra as iniciais da  
irmandade a que pertence arluEle irmáo dn canoa : R A R (rio-abaixo) e R A C 
(rio-acima) 



covada, boa medida de pólvora, mete-a bôca a dentro do ba- 
camarte, preparando a arma vetusta para novas salvas, re- 
cordando assim o monçoeiro que fazia sua escopeta tonitroar 
os ares do sertão virgem. O espetáculo do encontro é irides- 
critivel, digno de ser visto (31 ). 

Após o "encontro" rumam para o Pôrto Geral, onde de- 
sembarcam e em procissão seguem até a igreja matriz. A 
"irmandade da canoa" vem a frente da procissão; irmãos 
do rio-abaixo com os remos pousados no ombro direito e os 
do rieacima com o remo no ombro esquerdo. Formam duas 
filas indianas, à direita a irmandade do rio-abaixo e <L e s  
querda a do rio-acima; a testa das colunas estáo os proeiros, 
à retaguarda, ao lado dos festeiros, os salveiros. Sobern as 
ruas tradicionais por onde desciam os monçoeiros e se diri- 
gem à matriz. 

Enquanto a procissão demanadava a igreja, todos que 
riam carregar, pelo menos um pouco, a bandeira do Divino. 
Há quatro bandeiras além daquela mui rica onde se vê bor- 
dada em prata a. pomba simbólica, carregada exclusivaimen- 
te pela festeira, garbosamente ao lado do festeiro, com :a co- 
roa de prata numa salva argêntea. Os sinos não param 
de repicar enquanto a procissão se aproxima. O povo se ace  
tovela na porta da igreja a espera da chegada do Divino. Na 
procissão há gente de todas as classes sociais, mas pode-se ver 
que o elemento negro domina. Bandas de música revezam- 
se a tocar dobrados festivos. As 19 horas teve inicio a reza, 
ouvindo-se um sermão sobre o "encontro" (32) ,  enquanto 
festeiros assistem reverentes a cerimônia, os remeiros cer- 
cam-nos rodeando as cadeiras espgciais dos imperadores. Os 
"irmáos da canoa", em pé, remos arvorados, capuz repou- 
sando num dos ombros, constituem a guarda de honra. 

Terminada a reza, retiram-se e os "irmãos da canoa" 
vão tomar café ou um buré (sopa de milho verde, onde se 
coloca cambuquira ou couve rasgada) numa casa noutra 
margem do rio (33). Na Casa da Festa, poucas pessü%i, ge- 

(31) Uma companliia paulistana de turismo já levou turistas a Tietê. 
(32) Em 1945 o padre proferiu eloqueiitç e belissimo sermão subre o e i i ~  

rontro, uin verdadeiro panegirico à tradi~áo, porérii. eiri 1946, o cntáo orador 
sacro fez uma verdadeira iren-, clieia de azedume contra o comuiiiçmo, espi- 
ritismo e protestantismo. as Úiiicos culpados dos males e desgracaç do nossc 
<iiieridissiino Brasil". 

(33) Benedito Pires de Aimeidx assinala em seu exreieiite trabalho os vá- 
rios cafés (certamente a d w s  mãm, isto é, com mistura) distribuido; 2 0 s  re- 
meiroç durante o dia; reieie-se ao número de reieicóes feitas pela irmandade 
do rio-acima, jantar na sábado e duas reiei~ões no domingo. terminando i, com- 
promisso alimentar com ê!es nessa noite dominical; já os da irmandade ido rio- 
-abaixo teráo as mesmas tres reicicões ÙUE demais reineiros e mais o almiiço de 
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ralmente as autoridades civis, religiosas e militares, sabc- 
reiam frangos assados, leitoas, etc. 

à noite, a cidade está burburinhante. Tudo é alegria 
na mais linda noite de Tietê - terra natal do maior folclo- 
nsta paulista vivo - Cornélio Pires - o bandeirante do fo!- 
clore paulista. Num dos. bairros suburbanos da terra de 
Marcelo Tupinambá, o samba rural paulista e o batuque 
completaram a noitada de festa e de alegria. Não faltou o 
quentáo, as barracas com comes e bebes, as broas e biscoitos 
de polvilho, a gengibirra que faz estalar os lábios, o doce de 
batata-doce, de abóbora, .cidra, a rapadura com gengibre 
embrulhada na palha de milho e muitos outros. * 

Provavelmente a Festa do Divino, de Tietê, realizar-& 
por muitos anos, ainda mais agora que a Prefeitura Munici- 
pal a tem favorecido e descobriu nela uma facêta turística que 
pode ser explorada. Os envelopes das cartas enviadas dos tie- 
teenses para fora, a partir de novembro, já trazem estampa- 
da a pomba simbólica do Divino e um convite para que se 
visite Tietê. Belo exemplo a ser imitado é o que Tietê apon- 
ta aos demais municípios paulistas, possuidores de festas 
tradicionais. 

AS FESTAS DO BEIRA-MAR 

As festas do Divino no beira-mar estão prestes a dese- 
parecer. Alem dos fatos já apontados no caso de serra-aci- 
ma, o estado de miserabilidade em que se encontram os cai- 
çaras, tem contribuído decisivamente para o seu desapare- 
cimento. Por outro lado, de alguns anos para cá, o paulis- 
tano descobriu o litoral. A faixa litorânea próxima das ci- 
dades tradicionais de nosso Estado (Ubatuba, Sáo Sebas- 
tião, Itanhaém, Cananela) está agora quase tomada por 
vilas e balneários onde os moradores da Capital passam suas 
fériaç e fins-de-semana. Não só a gente honesta, mas prin- 
cipalmente os muitos "grileiros" compraram a "preço de 
banana" vastas extensões de praias e procederam os lotea- 
mentos. Os caiçaras foram expulsos ou, com o pouco de di- 
nheiro das vendas de suas terras, foram tentar a vida na Ca- 
pital. Muitos dos que ficaram passaram a ser caseiros ou tra- 
balhando apenas nas temporadas de férias. Este fenômeno 
sacioeconômico influiu sobremaneira nas festas do Divin~, 
pois houve um despovoamento das familias antigas, radica- 

uepunda-feira. piirque i-ites voltarão de bnielão para ii Car,ela de São Sebastião. 
hairro rural onde resideni, s6 depais da feita da S. S. Trindade que é na sr- 
~unda-feira. Devemos lernhrar "<ir a S .  S .  Trindade i a padroeira de Ti& 



das, portanto continuadoras da tradição. Nos munic.ipios 
litoryneos mais próximos da. Capital ela deixou de existir 
porque os "intrusos" não se interessam. E é bem provável 
que em Ubatuba ela esteja nos seus últimos dias. De jiunho 
de 1947 sáo as notas adiante sobre a Festa do Divino e quan- 
do em 1956, novamente pesquisando na cidade da praia his- 
tórica de Iperoig, constatamos acentuada decadência nessa 
tradicional usança ubatubana, uma das ultimas do beira- 
mar paulista. 

A festa em Ubatuba da-se logo após a safra das tainhas. 
O municipio é percorrido por duas bandeiras, uma. que 

' sai para o norte e outra para o sul. Os foliões são popular- 
mente denominados os tripulantes do Divino (34). No dia 
16 de junho de 1947, a folia almoçou em casa de José Silva- 
no dos Santos, no sertão de Taquaral, meia légua distante 
da cidade. Cantaram depois no bairro do Olaria e foram 
pedir pouso em casa do pescador Candinho Manduca na 
praia do Perequgaçu. A esposa de Silvano, Malvina Joa- 
quina de Jesus, foi a "carregadeira da bandeira". Aliás, no 
litoral é privilégio das mulheres conduzir a bandeira de umu 
casa para outra. Em geral as donas de casas onde ela pou- 
sa, levam-na até aquela onde será seu próximo pouso. Quan- 
do cantam defronte do oratório nas casas, é menina ou don- 
zela quem segura a bandeira durante a cerimônia toda.. O 
homem só a recebe na porta da casa, depois passa-a par- <L slia 
esposa. 

Notamos ser bem pequeno o número de acompanhantes, 
no litoral, da bandeira e folia no seu giro visitando os fiéis. 
Mestre Macuco afirmou: "O desejo de ganhá dinhêro 6 
que está afastano o pessoal que acompanha a folia, a can- 
toriâ. É a vontádi di mata tainha e ganhá o dinhêro dos 
banhista da temporada é que tira êsse gosto de festá e segui 
a riligião". Adiantou mais o informante: "A folia faz dois 
meses que está andano. Nós os tripulante, ganhamo niuitc 
pôco. A metádi do que nóis ganha é pro Santo. Temos que 
dividi por nóis cinco que temo que andá de canoa e por ter- 
ra no pedimento. Na costa rende mais ou meno dois conto 
de réis (Cr$ 2.000,00), mais ou meno. Ai só dão dinhêrci, no 
"sertão" fmunicipio a dentro) os devoto dá farinha de inan- 

(34) A folia era assilii roiistituida: Mritre - Atitiiiiiu E'raiicisco do:, Sal,- 
ius. vulgo "Seu 3Iaciico". tocador de r:iian : Fcdri, Kei de França, conti-aiiieçtri 
violeiro; Betiedito Jos4 doi Sarilos, riol:i; Arlirido Juaquiin Barbosa, ral>eca r 
r >  meniiio. de 14 anos de idade. lfaiioci Rcrito. i r i i i i~u la  e <i liple da "tripiil;i~5o" 
O preto Reiiedito José dos Santos, ótimo rioleiro. tnnibém contr;iinesti.e. A 
tripulacão do norte, raia da qual demos a cuinposiqão, estava iinalizan<jo siia 
''recorrida" n o  dia em que ii acornpanlinmnr iio F ~ L I  p~dit i>íi( .  
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dioca, frango, cereais, mas tudo muito cui (pouco ). No tem- 
po de dante é que havia fartura. Agora ninguém que dá, não 
há mais casa da festa, na cidade si quisé um pão bento tem 
que trocá por vela e vela custa dinhêro. Os devoto não têm 
mais aligria, tá haveno muita exploração dos padres, nem 
o que cumê já num hai mais. Tudo tá munto mudado. De 
premêro os poderosos (ricos) dava bastante pra reparti pros 
pobre, agora já não quere dá porque sabe o que querem é ex- 
plorá. Quano e que se viu no tempo de dante se falá em troc8 
um pão por uma vela? Todo o de cumê era de graça. Veio um 
padre e invento êsse negócio de trocá pão por vela. A folia 
recorre. dá o dinhêro pros festero, eles compra o pão, chega 
na barraca lá está o padre, pra se ganha um pão tem que levá 
uma vela. O padre fica com a vela e torna a vendè ela. Os 
pobre num come e a festa perdeu a graça, essa é a reclamação 
que nóis ouve munto ai quano a nossa tripulação tá no ser- 
viço de pedimento pro Sinhô Divino". 

NO POUSO 

Grande e o respeito na casa. onde pousará o Divino. Há. 
depois do jantar os cantos religiosos. O oratório, geralmente 
localizado num canto da sala, sõbre uma mesa, é aberto. 
Ladeandc-o ficam os donos da casa e seus familiares. Haven- 
do menina ou moça solteira, estas segurarão a bandeira du- 
rante a cerimònia, na falta destas, será a esposa do recep 
cionista da folia. Os foliões postam-se a frente do oratório, 
olhando para êle, persignam-se e dão inicio aos cantos. Na 
reza cantada o mestre não canta,, sòmente os dois violeiros 
e o tiple ao finalizar o verso cantado faz um "aê" prolon- 
gado. 

A dona da casa pediu para a folia. cantar um "rosário" 
e uma "folia", a "folia do Monte Serrat". Há muito respei- 
to quando cantam rezas. Enquanto estavam cantando a 
"folia" algumas pessoas permaneceram sentadas, porem 
quando teve inicio a reza, todos se levantaram para ouvi-la 
em pé. Duas são as rezas cantadas na Folia do Divino: o 
Bendito e o Rosário. Informou-nos o mestre que a reza do 
"Martírio" reza-se sòmente na capela, em casa precisa haver 
muito respeito, pois ela é reza pesada só rezada em momen- 
to muito especial". Quando há danças, elas se realizam nas 
casas dos vizinhos, pois nos pousos é falta de respeito faz& 
Ias, dai, findas as rezasvespertinas, cobrem a pomba com 
a própria bandeira e deixam-na ao lado do oratório onde fi- 



cará, dura,nte a noite tôda, uma luz acesa. Os tripulantes 
em geral se dirigem a casa próxima onde haverá o fandan- 
go. Dançarão o trançado, o sarrabalho, a tonta, a anliori- 
nha, a ciranda, a marrafa e outras. O xiba será também 
uma das melhores distrações; 

Cedo, pela manhã, há cantoria agradecendo o pouso, 
depois da reza dirigida pelo mestre. A folia prosseguirri no 
seu trabalho, mestre Macuco disse para os demais membros 
da "tripulação": "Se arrume, percisamo tocá pra frente que 
é o nosso serviço, vamo, eu tõ cá mão meio geci (adormeci- 
da) de tanto batê adufe, mas que fazê, tocá é nosso serviço" 

A FESTA 

Finda a "recorrida" das tripulações que saíram pelo 
norte e sul do município, há, uma semana antes do domingo 
da festa, a. novena. No setenário as folias tocam na cidade 
as alvoradas pelas ruas, acompanhando os "principes" a pe- 
dir esmolas. Tôdas as noites há leilões. 

Fronteiro a igreja é armada uma barraca chamada "Im- 
perio". O padre permanece no Império durante muito tempo 
para trocar as velas dos promesseiros por pão bento. O fes- 
teiro fornece os pães e os promesseiros trazem velas enibru- 
lhadas nos lenços para trocar pelo pão que o padre benze 
na hora. O padre fica com as velas que serão depois ven- 
didas aos fiéis, ficando com o dinheiro. 

No sábado, anterior ao Domingo. do Divino, há a procis- 
siio da esmola que sai antes da missa: crianças, filhas do 
festeiro: vestidas de príncipe e princesa. acompanhadas pela 
banda de miisica e povo, saem pela cidade, esmolando com 
uma salva de prata, são os principes esmoleiros. No domin- 
go a tarde, outra procissão encerra os festejos. Nessa oca- 
sião a coroa é entregue ao novo imperador eleito logo após 
a procissão. 

Nas cerimônias tòdas, a bandeira do Divino é carrei~ada 
por meninas, fato que a distingue das demais comunidades 
,estudadas, onde, em geral, e o homem quem a carrega ou, 
.raramente, mulheres idosas. Em Ubatuba, só a carregará 
uma senhora casada ou de idade quando não houver uma 
,donzela ou menina para conduzi-la. 

Não há distribuição de comida aos devotos, tem junho 
.de 1947) primeiramente pouco doce era distribuido, hoje 
(1956)nem isso. Dia a dia diminui a arrecadwáo feita pela 



folia em seu peditório. Acredita Macuco que "os protestan- 
te estão ajudando munto para escangalhá com a festa, pois 
por ésses mato, por essas bêra de praia, agora anda cheio 
dos tais evangelista, êsses tais do Grória, Groria (Assem- 
bléia de Deus), gent,e que não qué sabê de festa e nem de 
baile. Eta gente danada, vira para aquela riligião, não bebe 
mais cachaça, não pita mâis cigarro e tamém não querem 
mais sabê de Festa do Sinh6 Devino, diz êles que essas festa é 
só pra enchê a barriga dos padre". 

A Festa do Divino, aquela. de caracteristicas populares 
e tradicionais nestaspraias dos Tamoios, esta vivendo seus 
últimos tempos. Brevemente será apenas uma festa lembra- 
da com saudade por um ou outro caiçara, ainda residente 
em Exaltaçáo da Santa Cruz do Salvador de Ubatuba. 





OS PAULISTAS E A INDEPENDENCIA 

No dia 25 de agosto de 1822, D. Pedro, subindo pela an- 
tiga ladeira do Carmo, hoje avenida Range1 Pestana, en- 
trava, triunfalmente, na pequena cidade de Sáo Paulo; 
cujas ruas morriam não muito longe da Praça da Sé. A 
zuna urbana. teria, segundo Afonso A. de Freitas, 6.920 ha- 
bitantes, sendo que êstes somados aos que habitavam os bair- 
ros afastados, que podemos chamar de zona rural, chega- 
riam a 24.311, conforme indica Teodoro Sampaio, apoiado 
em Antônio Toledo Piza. O jornal "O Espêlho" descreve as 
festividades da recepção. Arcos do Triunfo. versos, Te 
Dezim, solene beija-máo. A noite, as casas apresentavam-se 
belamente iluminadas. 

O Principe viera' pelo fecundo Vale do Paraiba, onde 
caminhara durante 11 dias, pois saira do Rio de Janeiro a 
14 do citado mês. Das atenç6es e reverências que lhe foram 
prestadas, fala João Romeiro, no seu livro "De D. Joáo VI 
h Independência", mostrando o vivo entusiasmo com que 
a nobre gente paulista recebia o futuro Imperador do Brasil. 
Diz o escritor que. "no sétimo dia pernoitou o Principe em 
Pindamonhangaba, onde era esperado pelo coronel Antonio 
Pereira da Gama Lòbo, membro do Governo Provisório, e 
pelo coronel Manuel Marcondes de Oliveira e Melo, coman- 
dante do 30 esquadrão da Guarda de Honra, a que estava re- 
servada a glória de ser uma das poucas testemunhas do ex- 
traordinário feito de D. Pedro. realizado no dia 7 de setem- 
bro, às margens do Ipiranga". O Principe, a pedido dos com- 
ponentes dessa Guarda de Honra, permitiu que ela o acom- 
panhasse daí por diante. Estavam, ali, jovens das melho- 
res famílias de São Paulo, os quais D. Pedro procurou co- 
nhecer de perto, e a todos passou a tratar com a maior f& 
miliaridade. Aqui chegou com a comitiva aumentada e bem 
mais brilhante, do que quando saira da Capital. 

Em Sáo Paulo precisa pôr ordem nas coisas, que a luta 
entre andradistas e bernardistas andava acesa. Náo é este 



trabalho próprio para tratar deste assunto, que por si só 
merece um estudo separado. Mas assinale-se, apenas, que 
D. Pedro, bem ou mal, restabeleceu a ordem. E o B:rasil 
necessitava de união, porque nas Cortes de Lisboa, nada lhe 
era favorável. Deputados de vistas curtas, mal sabendo da 
verdadeira situação do Brasil, queriam, como se fosse pos- 
sível, dar marcha a ré na História, isto é, pretendiam fazer' 
o Brasil retornar ao regime colonial. Manobravam desleal- 
mente. D. João VI, que para. lá embarcou contra a vont'ade. 
era um prisioneiro da política dominante: Um vencido, en- 
fim. Os representantes das províncias brasileiras sofrianl 
o vexame e o apupo das galerias desordeiras, e os colegas 
da metrópole os ameaçavam constantemente. Defender o 
Brasil, significava ofender a Portugal, no conceito. estrá.bico 
de muitos. Dêste conceito errado, os incidentes tornaram-se 
frequentes. Além do mais, a Constituição a ser votada, só 
se aplicaria ao Brasil, caso seus deputados concordassem 
com ela. Tudo isto ficara no papel. Diz Múcio Teixeira no 
seu livro "O negro da Quinta Imperial" que, certa vez, quan- 
do Antonio Carlos, representante paulista, discursava, al- 
guns deputados portuguêses flechavam-no "com apartes com 
que procuravam cortar-lhe o fio do discurso. Voltou-se :para 
os que mais impertinentes se mostravam e disse-lhes, gri- 
tando: "Silêncio! quando fala um brasileiro, cal*se a ca- 
nalha!" Ao lado desta resposta violenta de Antonio Carlos. 
há o discurso de Feijo, que era a proclamação da Indepen- 
dência do Brasil em pleno Portugal. Isto tudo fêz com que 
os brasileiros mais decididos fossem os mais perseguidos;, ra- 
zão pela qual tiveram que, muito prudentemente, deixar 
Lisboa e fugir para Londres, onde estariam seguros, esmo 
já se encontrava abrigado, pela 1nglat= um outro b~rasi- 
leiro, Hipólito da Costa, o fundador do jornalismo'de niossu 
Pátria. 

As exigências das Cortes eram absurdas. Parece que 
D. João VI  enxergara o futuro. E vendo que uma coro'a só 
não podia ficar em duas cabeças, compreendeu que, em 
breve. haveria duas cabeças coroadas. O conselho que deu 
ao filho quando deixava o Rio de Janeiro, não leva a ciutro 
entendimento. O que, porém, explica o verdadeiro ee#tado 
de coisas, com a força de um documento firme e inabalável, 
é o "Manifesto" de D. Pedro, Principe Regente do Birasil, 
aos governos e nações amigas, datado de 6 de ag6st~o de 
1822, que é um dos escritos fundamentais para o estuda das 
causas da nossa independència política. "Documento que, 
sem exagêro, pode ser chamado de notável, e feito ao mesmo 



tempo com o coração e com o cérebro, no dizer do Octávio 
Tarquinio de Sousa, que, ainda, afirma: "Assinoui> D. Pedro, 
mas náo há duvida quanto à autoria de José Bonifacio. 
Energico, vibrante, excessivo talvez, nêle se expande sem 
rebuços a revolta brasileira contra o que houvera de maia 
opressivo nos três séculos de dominação colonial". Darei, 
a seguir, alguns trechos do importante documento divulgado 
trinta e dois dias antes do 7 de setembro. Proclama D. 
Pedro ao mundo: "Desejando eu, e os povos' que me reconhe- 
cem como seu Príncipe-Regente, conservar as relações po- 
líticas e comerciais com os govêrnos e as nações amigas 
dêste reino e continuar a merecer-lhes a aprovação e estima- 
ção de que se fêz credor o caráter brasileiro, cumpre-me 
expor-lhes sucinta, mas verdadeiramente, a série dos fatos 
e motivos que me têm obrigado a anuir à vontade geral do 
Brasil, que proclama à face do Universo a sua independên- 
cia politica, e quer, como reino irmão, e como nação grande 
e poderosa, conservar ilesos e firmes seus imprescritíveis di- 
reitos, contra os quais Portugal sempre atentou, e agora 
mais do que nunca, depois da decantada regeneraçáo polf- 
tica da monarquia pelas cortes de Lisboa". O manifesto 
fala, com vigor, das lutas que o "Indígena bravio e o colono 
europeu" tiveram que sustentar contra o domínio luso. 
"Queriam que os brasileiros pagassem até o ar  que respira- 
vam e a terra que pisavam". "Se a atividade de alguns co- 
lonos oferecia a seus concidadáos, de quando em quando 
algum novo ramo de riqueza rural, naturalizando vegetais 
exóticos, úteis e preciosos, impostos onerosos vinham logo 
dar cabo de tão felizes começos". E o Principe Regente, de- 
pois de pintar com côres vivas o panorama da America Por- 
tuguesa, segundo seu modo de ver, porque o manifesto mes- 
mo escrito por outrem 12 de sua responsabilidade, expõe: 
"Colonos e indígenas, co~uis tados e conquistadores, seus 
filhos e os filhos de seus filhos, tudo foi confundido, tudo 
f o i  sujeito a um anátema geral". E depois: "Agora já co- 
nhece o Brasil o êrro em que caíra, e, se os brasileiros não 
fõssem dotados daquele generoso entusiasmo, que tantas 
vêzes confunde fósforos passageiros wm a verdadeira luz 
da razão, veriam desde o primeiro manifesto, que Partugal 
dirigia aos povos da Europa, que um dos fins ocultos da sua 
apregoada regeneraçáo consistia em restabelecer astutamen- 
te o velho sistema colonial, sem o qual creu sempre Portu- 
gal, e ainda hoje o crê, que não pode existir rico e podero- 
so". Sabia que D. João V I  era um rei prisioneiro dos grupos 
dominantes e nada poderia fazer contra éles e não acredita- 



va  que seu pai quisesse "derribar de um golpe o mais belo 
padrão, que o há de eternizar na história do Universo", que 
foi o ter elevado o Brasil a Reino. Mas D. João VI estava 
inteiramente dominado e os acontecimentos se precipit* 
vam. E, por isso, "chegam, enfim, ao Brasil, os fatais decre- 
tos da minha retirada para a Europa., e da extinção total dos 
tribunais do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que ficavam 
subsistindo os de Portugal". O manifesto analisa, taimbem, 
a situação dos deputados brasileiros nas cortes de I~isboa. 
Não eram ouvidos e o Congresso passou a decidir contra os 
interêsses brasileiros. Ouçamos o Príncipe-Regente: "En- 
quanto meu augusto pai não abandonou, arrastado po:r ocul- 
tas e pérfidas manobras, as praias do Rio de Janeiro para ir 
desgraçadamente habitar de novo o velho Tejo, afetava o 
Congresso de Lisboa sentimentos de fraternal igualdade para 
com o Brasil, e princípios luminosos de reciproca justiça, 
declarando formalmente no art. 21 das bases da Coristitui- 
cão Que a lei fudamental aue se ia organizar e ~ r o ~ i u l e a r .  
só t&ia aplicação a êste reino se os deputados dêle, depois 
de reunidos, declarassem ser esta a vontade dos povos que 
representavam. Mas qual foi o espanto dêsses mesmos po- 
vos quando viram em contradição aquêle artigo, e com des- 
prêzo, de seus alienáveis direitos, uma fração do Congresso 
geral decidir dos seus mais caros interêsses! Quando viram 
legislar o partido dominante daquele Congresso incompleto 
e imperfeito sobre objetos de transcendente importância 
do Brasil, sem audiência sequer de dois terços dos seus re 
presentantes". 

Por que agiriam os deputados portuguêses tão ad!versa- 
mente ao Reino americano? 

O manifesto responde: "Mas eram outras as vistas do 
Congresso. O Brasil não devia ser mais Reino : devia descer 
do trono de sua categoria, despojar-se do mandato real da 
sua majestade, depor a coroa. e o cetro, e retroceder ]na or- 
dem politica do universo para receber novos ferros e humi- 
lhar-se como escravo perante Portugal. Não paremos aqui; 
examinemos a marcha progressiva do congresso. Autori- 
zam e estabelecem governos provinciais anárquicos e inde- 
pendentes uns dos outros, mas sujeitos a Portugal. Roimpem 
a responsabilidade de harmonia mútua entre os poderes civil, 
militar e financeiro, sem deixarem aos povos outro rc!curso 
a seus males inevitáveis senão através do vasto oceano, re- 
curso inútil e. ludibrioso". E D. Pedro afirma: "Ne:nhum 
govêrno justo, nenhuma nação civilizada, deixará de com- 
preender que, privado o Brasil de um Poder Executivo, que 



extintos os tribunais necessários, e obrigado a ir mendigar 
a Portugal, através de delongas e perigos, as graças e a jus- 
tiça; que chamadas a Lisboa as sobras das rendas das suas 
províncias, que aniquilada a sua categoria de Reino, e que do- 
minado êste pelas baionetas que de Portucal mandassem, só 
restava ao Brasil ser riscado para sempre do número das 
nações e povos livres, ficando outra vez reduzido ao antigo 
estado colonial e de comércio exclusivo". Para ocultar suas 
verdadeiras intenções, nomearam comissões para tratar dos 
negócios políticos e mercantis do Brasil. Essas comissões de- 
cidiam sempre contra as aspirações brasileiras. Concluiram 
pela conservação temporária do Príncipe-Regente no Rio, 
sem, contudo, dar-lhe atribuições que lhe deviam "pertencer 
como delegado do poder executivo". Os povos pediam que 
um único centro administrasse o Brasil, as comissões fize- 
ram exatamente o contrário, permitindo até que as provín- 
cias se correspondessem diretamente com a metrópole. S& 
bre tudo isso falavam os nossos deputados, mas suas "vozes 
expiram sufocadas pelos insultos da gentalha assalariada 
das galerias". E, por fim, o Príncipe decide contra a vont% 
de das Cortes: "Os portos do Brasil continuarão abertos a 
todas as nações pacificas e amigas para o comércio licito 
que as leis não proíbem. Os colonos europeus, que para cá 
imigrarem, poderão contar com a mais justa proteção neste 
país rico e hospitaleiro. Os sábios, os artistas, os capitalis- 
tas e empreendedores, encontrarão também amizade e acc+ 
lhimento. E, como o Brasil sabe respeitar os direitos dos 
outros povos e govêrnos legítimos, espera igualmente por 
justa retribuição que seus inalienáveis direitos sejam tam- 
bém por êles respeitados e reconhecidos, para se não ver 
em caso contrario na dura necessidade de obrar contra os d e  
sejos do seu generoso coração". 

J á  a 24 de dezembro de 1821, o Govêrno de São Paulo 
envia a D. Pedro uma representação que lhe foi entregue no 
dia l? de janeiro de 1822. João Romeiro (obra citada) escr* 
ve: "Chega a São Paulo, no dia 24 de dezembro, a notícia 
de que as Côrtes de Lisboa, com o conhecido fim de enfr% 
quecer o Brasil e impossibilitá-lo de resistir à sua política 
de recolonização, haviam resolvido dividi-lo em circunscri- 
ções administrativas, autbnomas entre si, diretamente subor- 
dinadas ao Govêrno de Lisboa, e limitada, a jutisdição da 
recência as províncias do Rio, S. Paulo, Minas Gerais, e a i  
que ficavam ao sul. Soube-se ao mesmo tempo que as Côr- 
tes instavam pela retirada de D. Pedro, o qual estava re- 
solvido a obedecer-lhes, seguindo a fragata Uniüo, prestes a 



fazer-se de vela. para Portugal. Valia tudo isso como anun. 
cio sinistro de que o Brasil tinha a perder o caminho já 
vencido para chegar à sua independência, da qual parecia 
ir-se aproximando. A impressão, que esta nova produ:<iu em 
São Paulo, não podia deixar de ser profunda. Para tal fim, 
mesmo nessa noite, pois constava que S. A. estava disposto 
a partir pròximamente, e convinha não perder tempo, con- 
seguiu José Bonifácio reunir os companheiros e disp&los 2. 
dar esta investida. E, com efeito, as 11 horas, ficava por 
todos assinada esta representaçáo que, ao pensar doi, esta 
distas do tempo e dos escritores que se têm ocupado dêste 
fato, é considerado como o mais certeiro golpe que recebe- 
ram as Cortes d e  Lisboa no seu audacioso plano de fazer 
voltar o nosso pais a humilhante posição de colônia". A 
representação a que se refere João Romeiro, mostra a D. 
Pedro que o Brasil não está disposto a atender Lisboa: 
"Sim, Aupsto Senhor, é impossível que os habitantes do 
Brasil, que forem honrados e se prezarem de ser homens, e 
mormente os paulistas, possam jamais consentir em tais 
absurdos e despotismo". E quase no fim da notável repre- 
senta@~: "Nos lhe rogamos que confie corajosamente no 
amor e fidelidade dos brasileiros e mormente dos pauilistas, 
que estão todos prontos a verter a última gota do seiu san- 
gue e sacrificar todos os seus haveres para não perderem o 
Principe idolatrado, em quem tèm pôsto tõdas as esperan- 
ças bem fundadas d a  sua fidelidade e da sua honra na- 
cional". 

No mesmo sentido da representaçáo paulista, foi escrita, 
posteriormene, uma representação no Rio, esta assinada por 
mais de oito mil brasileiros e portuguêses, e que terminava 
incisivamente: "O navio que conduzir.0 Principe Real, apa- 
recerá no Tejo com o Pavilhão da Independência do Brasil". 
José Clemente Pereira, presidente da Câmara, apresenta-la 
ia ao Príncipe, no dia 9 de janeiro. Falou com segwança. 
Seguiram-se outras manifestações, tõdas no mesmo diapa- 
são. Na praça o povo esperava a decisão de D. Pedro. De- 
lirou quando chegou a noticia de que resolvera ficar no 
Brasil. Nessa altura. dos acontecimentos, o Princip? não 
previa para onde as correntes políticas e os fatos corriam. 
Náo estava longe, no tempo, do manifesto de 6 de agôsto, 
mas, talvez, estivesse na compreensão. É verdade que D. 
Pedro agia por impulsos e num impulsivo é de se esperar 
tudo. 

A Independência do Brasil vinha se processando lenta 
e profundamente, porque a liberdade não é uma contiuista 



improvisada. Com D. Pedro ou sem D. Pedro, ela viria logo, 
só que com êle foi mais fácil manter-se a unidade territorial 
do Brasil, pois que a realeza foi uma das causas dessa uni- 
dade. As manifestações nacionalistas estouravam sempre, 
e muitas delas glorificadas com o sangue dos mártires e dos 
heróis: Filipe dos Santos, Tiradentes, Padre Miguelinho, 
Padre Roma e tantps e tantos outros, não são apenas figuras 
de mártires e de heróis, mas são, acima de tudo, a certeza 
de que há no passado de nossa Pátria todas as forças posi- 
tivas que constituem o sólido fundamento das grandes na- 
çóes. São exemplos do passado, que fazem acreditar no fu- 
turo do Brasil. São páginas formidáveis, que não permitem 
pessimismos nem derrotismos. 

Atuavam no ânimo de D. Pedro, no més de setembro 
de 1822, todas as forças vivas da nação. Entretanto, D. Pe- 
dra, préso a Casa Real Portuguêsa, ainda não compreendia 
bem a atitude que deveria tomar. Duvidava. Ainda não sen- 
tia o seu destino na História da América. Mas não impor- 
ta que êle o sentisse ou não, o que importa é que êle estava 
sendo arrastado, pela força dos acontecimentos, para a gl& 
na  do Ipiranga. 

No dia 5 de setembro vai a Santos e, ali, conferencia 
"com o marechal Cândido Xavier de Almeida e Sousa e seu 
filho, o então sargentemor José Olinto de Carvalho e Silva, 
depois marechal de campo, decidido partidário da Indepen- 
dência e da separação, como, aliás, todos os Olintos de São 
Paulo e, seguro da lealdade e apoio das tropas santistas, 
únicas que, no momento, se achavam aptas para entrar em 
ação na provincia, volta para a Capital, no dia 7". (Afonso 
A. de Freitas - obra citada). Podia, assim, agir contra ar.. 
dens emanadas de Portugal. 

Ve,ia-se como tudo vai adquirindo lógica: D. Pedro, no 
Vale do Paraiba, permite que uma Guarda de Honra, for- 
mada por brasileiros e comandada por um brasileiro, o 
acompanhe; depois restabelece a ordem em São Paulo e, 
quando a tranquilidade volta a reinar, desce até Santos e 
confabula com homens que são partidários da Independên- 
cia. Note-se, ainda, que São Paulo é uma povoação bem 
pouco lusitana, quer pela sua localização longe do litoral, 
quer pela investida que seus filhos e seus habitantes deram 
sertão a dentro, isto é, em direção oposta ao mar, quer ainda 
porque São Paulo assimilava os portuguêses que aqui chc  
gavam, como provam as "numerosas povoações, cujos nomes 
são nacionais e não portuguéses", observação esta feita pelo 
historiador Oliveira Martins, .no seu trabalho "O Brasil e 



as colõnias portuguêsas". Além da nacionalização rápida 
do imigrante que para cá vinha, na época da Indepenclèn- 
cia, contando-se também os habitantes do Paraná,'parte in- 
tegrante do território paulista, São Paulo possuia 219.246 
almas, "compreendendo 161.971 livres e 57.275 escravos. Re- 
partidos pela cor, 115.894 eram brancos, 50.500 pretos e 
52.702 pardos. Metade da população, pois, descendia de afri- 
canos, que nessa época forneciam a maioria dos traballha- 
dores rurais". (Paulo R. Pestana - "A expansão econi~mi- 
ca do Estado de São Paulo no século - 1822-1922" - publi- 
cação da Secretaria da Agricultura). Isto em toda a pro- 
vincia. A capital, como disse, tinha, ao todo, na zona ui:ba- 
na e na rural, 24.311 habitantes. Se acompanharmos o 
crescimento da população paulistana, a partir de 1730, qtian- 
do nos recenseamentos passam a ser incluídos os pretos, 
pardos e indígenas, então veremos que em São Paulo era 
bem pequeno o número de portuguêses, em 1822. Lugar 
próprio para um movimento de liberação nacional. 

Há, ainda, outro fator importante atuando fortemt!nte 
em D. Pedro. conhecera aqui, Dona Domitila e estava to- 
mado senão de imensa paixão, pelo menos de grande eintu- 
siasmo. O Príncipe Regente, um romântico em toda a ex- 
tensão da palavra, transfiguriirse em herói, desembainhan- 
do a espada da liberdade. Domitila inspira o jovem liber- 
tador. É a imagem cabocla de um povo em evolução. Outra 
mulher, loira e culta, Dona Leopoldina. sabe que é preieri- 
vel fundar um Império no Novo Mundo do que continuar 
um reinado na Peninsula Ibérica. Sua presença dá ao gesto 
de D. Pedro a garantia de uma grande potência da Europa, 
sua pátria de origem, embora para sustentar luta com :Por- 
tugal, naquela época, não necessitasse o Brasil de grandes 
rerorçqs. 

Assim, tudo estava. como que preparado, para que! as 
quatro horas e trinta minutos da tarde, de 7 de setembro 
de 1822, L). Pedro rompesse de vez os fracos laços que 1.iga- 
vam o Brasil a Portugal. 

Latino Coelho, um sábio, no "Elogio Histórico de José 
Bonifácio de Andrada e Silva", põe em .destaque as causas 
da nossa Indegendéncia e. depois de enumera-las, conolui: 
"A intolerância é a mãe da insurreição. A opressão o ger- 
mem da liberdade". 



COMEMORAÇAO DO 150." ANIVERSÁRIO DO 
NASCIMENTO DO SENADOR TEÓFILO B. 

OTTONI 

MAURICIO TEÓFILO B. OTTONI 
Sras. e Srs. 

1 .  EXÓRDIO 

Principio èste meu discurso sôbre a glória do Senador 
TEOFILO BENEDITO OTTONI com palavras de acatamen- 
to e louvor a êste colendo sodalicio; também minhas pri- 
meira vêneras são para a respeitável e dileta assistência 
que me honra com a benévola atenção. O esfôrço inicial 
será o de captar vosso perdão para as imperfeições do meu 
inexpressivo beletrismo. Porém, o maior sacrifício meu r e  
sumir-seá no de sustar e conter as afeições devidas ao h@ 
menageado no culto lareiro. Calará o coração, contudo não 
silenciariam nem sequer as pedras. 

Assim, pois, entrando a palestrar convosco, na grata 
confiança de amigos condescendentes e generosos, sobre o 
tema que, em verdade, é o poema do Brasil imperial, sinto- 
me alegre e tranqüilo, quando, documentado e embebido da 
lição dos Mestres da História Pátria, comepar a análise de 
uma personalidade histórica, de um estadista a quem se faz 
justiça com o só lhe pronunciar o nome, tribuno de cujos 
fulgores eu bem quisera receber alguns reflexos no meu ais- 
cursar humilde, o poligrafo de tantos estudos e livros e s p  
tados, - e magistrais -, o crente na  Pátria e na sua reali- 
zação com Deus, o parlamentar e politico que os adversários 
- inimigos não os teve e se os teve foram gratuitos - prc- 
clamaram-no sempre sem jaça, sem mácula, sem mêdo, rn 
mo o Bayard intemerato, Cavaleiro de Sua Dama Suprema, 
-. sua Pátria. . . 

Falar sõbre Teófilo 0ttoni é, mesmo sem a gente o que 
rer, entoar um hino patriótico, pois sua existência êle a mul- 
tip:icou de coração nas mãos, entre a Pátria, a Família e o 
Ideal. 



Um dos mais elegantes e autorizados biógrafos de Teófilo 
Ottoni, êsse eloqüente. probo e cintilante escritor Pau1.0 Pi- 
nheiro Chagas, perguntou-me certa vez, desejoso de ro8man- 
cear a vida do seu tão querido biografado, se eu não sabe- 
ria, porventura, de algum idílio do senador Ottoni, tão hu- 
mano em toda a sua atuação política, social e familiar, e tão 
cativante em seu porte varonil. Fiquei a cismar; pesqiiisei; 
reperguntei ; indaguei ; e afinal descobri, o que antevia. Te- 
nho agora a resposta ao ilustre e diligente amigo de Toófilo 
Ottoni. Sim, Teófilo Ottoni enlaçou-se desde a adolescm$ncia 
a dois perenes noivados, com os quais dialogou toda a sua 
vida e lhes deu todo o seu coração. 

Teófilo Ottoni foi, com êsses noivados, um perdulário 
de emoção, de sacrifícios, de riquezas da sua alma cheia de 
luz, de sabedoria, de amor. Por que, ó Teófilo Ottoni, Mes 
tre e Amigo, não poupaste um pouco de tua saúde, dos teus 
esforços, de teu denódo, de tua afeição ! Poderias ter vivido 
mais e ainda mais teres erguido o pedestal da tua glória. 
E, no entanto, êsse Cavaleiro Andante de novo Santo Ciraal, 
quebrou lanças e espadas; arrancou de si catadupas de ener- 
gia e de dedicação por essas duas eternas noivas, de utri noi- 
vado sem fim. Por elas abandonaste, ó Teófilo Ottoni, tudo 
quanto te era'mais caro, sem prudência, sem cálculo, sem 
medida de interêsse pessoal e de família, empobrecendo e 
perdendo saúde, tudo deste a elas, as sereias do teu navegar 
de Odisséias, do teu embater de duelos fatais. ó Teófilo 
Ottoni, eis os dois romances da tua vida; as tuas duas; noi- 
vas, a que sempre acenavas com o teu lenço branco na ansia 
de incorrigivel namorado. 

Tu te fizeste Trovador e Duelista dela$ das tuas amsk 
das, e eram a Liberdade e a Democracia. Amaste-ar; táo 
sincera e profundamente, que, estou certo, vieste ao mundo 
com a incorrigível predestinação de amhlas. Os Evange- 
lhos Sagrados dizem da frase de Cristo aos seus discípiulos: 
"CUM DILEXISSET EOS IN  FINEM DILEXITEOS" - 
Em vernáculo diz: - "como os amasse muito, amou-o:< ate 
ao fim". 

Cristo amou os seus discípulos até dar por êles a Vida. 
Tu amaste, Teófilo Ottoni, tão heròicamente os teus com- 
patrícios; a tua Pátria, tivesse e!a o nome de São Paulo. 
Minas, ou de qualquer outra Província; a liberdade dos teus 
concidadãos, e a Democracia do teu povo, que lhes deste ;t tua 
vida, porque, em 1869, passaste à transfiguração da niorte 
na eternidade do culto, sem remissão, do mais lídimo ci- 
vismo. 



2 .  PERSPECTIVAS DE UMA GRANDE VIDA 

Escreveu seu irmão CRISTIANO OTTONI: 

"No dia 5 de outubro, apareceu o nosso amigo no Sena- 
do, onde tinha a palavra para. continuar na sua insana e 
patriótica lida. 

Mas as feições estavam decompostas pela doença, a 
infiltração se desenvolvera, os traços da fisionomia revela- 
vam profundas lesões orgânicas. 
- Não, meu amigo, disse-lhe o verdadeiro amigo, sena- 

dor Furtado, basta, vai, tratar-te, estás doente. 
- Eu vinha mesmo dizer-te que não posso mais, que me 

substituas na tribuna. 
E nesse mesmo dia prostrou-se no leito, que a 17 de outu- 

bro se tornou em leito funerário. 
Conservou ate os últimos momentos a integridade das 

faculdades intelectuais. 
Expirou tão suavemente, que por alguns minutos não 

se podia distinguir se adormecia ou se finava.. . 
As demonstrações de saudade de assembléias provin- 

ciais, de câmaras municipais, de sociedades politicas, do 
povo, de cidedáos eminentes, da imprensa, dos oradores e 
poetas, da nação em suma; e as preces piedosas, os santos 
sacrifícios. as harmonias religiosas, a voz dos levitas do 
Senhor; todas estas manifestações tão uniformes, tão cheias 
de unção, formam o depoimento dos contemporaneos, com 
que a memória de Teofilo Ottoni se apresenta & posteridade. 
Depoimento únãnime e conteste em um ponto : foi um varão 
justo e forte. 

Dir-se-ia que em suas lutas conscienciosas houvesse pai- 
rado sôbre sua cabeça esta voz do Alto: 

Dominus tecum, vi~.orum fortissime.. . vade in hac for- 
titudine tua. .  . Ego ero tecum. ípag. 46). 

Mas, Senhoras e Senhores, por que começo eu pelo 
fim? Por que invoco a saudade e o silêncio para discorrer 
sôbre quem viveu tão intensa e fecundamente? 

É porque, como nas sinfonias de Beethoven, a música 
prodigiosa deve ir-se erguendo da surdina, da penumbra, de 
"sotto-voce". 

Quero, d6ste modo, partir convosco da serenidade do 
justo para a constatação da corajosa luta dêsse d'Artag- 
nan da Política Nacional, para que sintais, em tõda a sua 



pujança e tõda a sua ágil e heróica eficiência o desdobrar . 
da capa-e-espada do gascão da Democracia Brasileira. 

Ai está o vulto sereno e confiante do sexagenário, i, 

quem, com Paulo Pinheiro Chagas, perguntariamos, ;iunto 
ao seu leito mortuário : 

"No entanto, que fêz êle de sua vida? Pergunta aflitiva, 
que é a suprema interrogação do homem diante de si mesmo. 
A última etapa da autocritica é ainda a duvida. Que pode 
haver de mais torturante para quem se devotou, por inteiro. 
ao serviço do seu Pais? 

Que fèz êle, na verdade? A tradição quase o conslagra 
como elemento perigoso a ordem, a maneira dos demagogos, 
dos sans-culottes. Há decênios, martela o adversário a mes- 
ma tecla: luzia, luzia, luzia. . . Mas sua cór não fora jamais 
o vermelho dos prélios sangrentos, sim o branco dos triun- 
fos da paz. Mesmo em 42, era o Capitão da Casaca Brc mca. 
No Mucuri, o Chefe das Mãos Brancas. E nesses anos da 
era ottoniana, a bandeira do tribuno tinha sido o L,enço 
Branco. Os fatos como que se compraziam em desfazer a l e  
genda mbra do "luzia". Em 31, após a revolução do 7 de 
abril, êle f ~ r a  no Sêrro a figura humana da concórdia, impe 
dindo os excessos da multidão. Em 33, marchando sõtire o 
Caeté, o inimigo procuravai, para confiar-lhe a vida, que 
sabia com ele resguardada. Reconhecendo na tarde de San- 
ta Luzia que o prosseguimento da luta ameaçava o Imperio 
de secessão, punha-lhe um têrmo e entregava-se, voluntaria- 
mente, a prisão. A Davi Canabarro aconselhava, em 44, a 
deposição das armas, em beneficio da unidade nacional. Na- 
quele agit,ado ano de 1860, ele, não a polícia, garanti:ra a 
normalidade das eleições. Na questão inglesa, fora a alma 
da resistencia popular, e porque dominasse a opinião, im- 
pedira o seu desatino. Embora! A tradição tinha foro~s ir- 
removíveis. Ele era o "luzia". . . 

Principal inspirgdor do Ato Adicional, permanecerzt-lhe 
fiel por entender que era "um pailadium destinado a salvar 
o Brasil do fracionamento e da anarquia". Sua mutilação. 
com as leis do cabresto, em 41, dera origem ao "luzia". 

Estreando na Câmara dos Deputados, levantara, em 
38, a Bandeira das Franquias Provinciais, que era um p r e  
longamento da Seztinela do Sérro. Com èsse símbolo f'ede- 
ralista, batera-se, ininterruptamente, pela mais ampla a,uto- 
nomia das províncias. 

Jornalista desde a juventude, sua pena estivera -sem- 
pre ao lado das grandes causas liberais. Tribuno, derase 
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por inteiro à nobre missáo. Sua eloqüência, que ia do físico 
ao caráter, da cultura a agressão, da insolência ao fanatis- 
mo, queimava como o fogo da verdade. Formara as bases 
do partido liberal histórico, de onde nasceria a República. 
Agrerniador por excelência, em torno do seu nome, desde 
cêdo, se reuniu a mocidade, acompanhando-o até o fim, e 
mesmo depois do seu fim, para lhe continuar a lição. E 
que no exercício da democracia, sempre fiel aos seus come- 
ços, êle soubera guardar a perene juventude do espírito, fa- 
zendo de sua vida um apostolado e do seu destino uma ma- 
gistratura. 

Exato como um principio, era bem o "Patriarca da De- 
mocracia" no Brasil do século XIX. 

Fôra um dos fundadores da nacionalidade, ao jeito dos 
quakers puritanos. O Mucuri, sua marcha para Oeste, era 
um depoimento solene. Catequizara o aborígene. Abrira es- 
tradas. Povoara o sertão. Fundara cidades. Defendera a 
liberdade do indio e do negro. Aumentara o Brasil. E com 
êsse espirit'o bandeirante. havia sido um profeta dos desti- 
nos nacionais. 

"Parsifal da República, que previu e porque ansiava, 
num momento em que o desenvolvimento das nossas forças 
econômicas arrebentava por todos os lados a superfície fal- 
samente parada do regime imperial, precursor de um Nabu- 
co na Abolição, sucessor de um Anchieta e predecessor de 
uni Rondon na compreensão d6 selvagem, bandeirante do 
século XIX, campeão das liberdades individuais e federais, 
sem nunca descambar no anarquismo ou separatismo - li- 
berdade que defendeu com a bôca, com a pena e com as ar- 
mas - e ao lado de tudo isto, homem de cultura, latinista, 
escritor, historiógrafo e homem de coracão, amigo do prêto, do 
indio, do estrangeiro, tradicionalista e progressista, ninguém ofe- 
réce mais que Ottoni exemplo e fascínio para o conhecimento da 
mocidade. 

Cavaleiro Andante da democracia, recebera, no verdor 
dos anos, as esporas de ouro. E o resto dos seus dias, numa 
coerência quase absurda, continuou leal ao facho sagrado. 
Inimigo do direito divino, formado na escola republicana 
dos Washingtons e dos Jeffersons, envelhecera na preg* 
çáo das. idéias liberais, erigindo Tiradentes no seu orácul* 
intimo, fonte eterna de inspiração e sacrifício. 

Sua fidalguia vinha do povo. Este, aliás, cedo lhe adi- 
vinhara a clara missáo, danddhe um titulo glorioso: - 
Ministro do Povo. 



A liberdade já era nêle um sentimento, antes de ser 
uma convicção. Amou-a com o amor das crenças profun- 
das. Fèz dela um culto de todas as horas, servindo-a como 
um sacerdote serve a seu deus. Os contemporâneos hcviam 
tido a lúcida compreensão da sua obra. E inscreverarfl no 
seu retrato esta legenda fulgurante: DILECTUS POPIJLO, 
LIBERTATISQUE SACERDOS. 

Não fora em vão a sua luta Êle havia servido o seu 
País" (pag. 587 - Teófilo Ottoni - Ministro do Povo). 

3 .  - INFÃNCIA, JUVENTUDE, ESTUDOS, IDEAIS 

Ele havia servido o seu Pais. Seus olhos semicerrados 
olham para as montanhas da Terra Mineira, ao longe. O 
menino, nascido no Serro, aos 27 de novembro de 1807, sal- 
tava à sua vista. Pelas ladeiras e ruas da sua Vila do jPrin- 
cipe, nas manhãs ensolaradas, o menino Teófilo Ottoru, lá 
Vai, guiando sua  tropa de transportes pelo sertão afora. 
Beijara as santas mãos de Dona Rosália sua mãe e de seu 
Oirtuoso, culto e destemido pai, Jorge Benedito Ottoni. Fi- 
zera sua oração na Igreja de Bom Senhor do Matozinho, ao 
lado de sua casa, hoje a "Casa dos Ottonis". 

Ganhava a ladeira de Nossa Senhora da Purificação e 
já rumava para a saida da cidade. 

As montanhas em6lduravam horizontes azuis. Pela Ser- 
ra do Cipó, afora, o menino de 14 anos ia amealhar sua vida. 
No pequeno alforje, a tosca e pobre imagem de Nossa Se- 
nhora viajava com o menino, o grande menino Teófilo. 

De chapeiráo e botas, cantava e assoviava pelos ares 
cristalinos a cantiga do tropeiro. Viagem ia, viagem vinha. 
Chegara aos 14 anos. 

Narra CRISTIANO OTTONI : 
"Ao raiar a aurora da Independência, Teófilo Ottoni 

com quase 15 anos (nascera a 27 de novembro de 1807) não 
tinha instrução a l g m a :  ocupava-se em lidas comerciais. 

Mas o juramento da Constituição e a inauguraçá,~ da 
bandeira auriverde, a Independência e a liberdade produ- 
ziram nesta família verdadeira revolução. 

Jorge Ottoni compreendeu que seus filhos tinham pá- 
tria, que cumpria prepará-los para servi-la. E o único (dêles 
que saia da infância sentiu expandir-se o seu talento ao ba- 
fejo das auras do entusiasmo patriótico: deixando a car- 
reira.que encetava, teve ambição de saber e de lutar pela 
liberdade. 



E aquele menino de 14 anos, que mal aprendera'a ler, 
brilhou algum tempo pelas suas composições poéticas nas 
festas da nossa regeneraçáo. A esta época de sua vida alii- 
diu êle mesmo na sua famosa circuiar aos eleitores, em 
1860. Dizia: 

"Era o tempo das emoções patrióticas. Primeiro a li- 
berdade, depois a independência, foram o assunto de meus 
ensaios poéticos dêsses comuns nos verdes anos e de que 
não restam vestígios nem na  memória dos autores. 

Mas que obtinham aplausos nas reuniões entusi.ktica,s 
da época. e que assim encareciam a meus olhos o pequeno 
cabedal de inteligência que concedeu-me a natureza e en- 
raizavam no meu espírito as idéias liberais". 

Tenho em memoria alguns versos de T. Ottoni, que 
povariam, tinha êle mais estro do que lhe dizia a sua m o  
déstia. Omitindo-os, respeito a sua intenção: êle não se 
,julgava possuido do Deus e aplicava a si, com escnípub tal- 
vez demasiado, o preceito de Horácio: 

. . . mediocribus esse poetis 
Non homines, non dii, non concessere colunae. 
Corria o 16p ano de sua idade (1823)  quando encetou 

o estudo de humanidades; e bem que fossem imperfeitíssi- 
mos os meios de instrução que pode encontrar no Sêrro, em 
1826, vindo ao Rio alargar a esfera de seus conhecimentos, 
sabia mais do que se exigia para o curso de estudos supe- 
riores, a que se dedicou, e sobretudo era distinto latinista. 

Seu gosto pelas máscuias belezas da nossa lingua-mãe 
o acompanhou até á morte, como se vê pela felicidade das 
citações que abundavam em seus discursos parlamentares. 

Apreciava em alto grau Horácio, Juvenal. e outros poe- 
tas latinos, e causava-lhe estremecimento a concisão enér- 
gica do estilo de Tácito. 

Em 1828 e 1829 éramos quatro irmãos guardas-marinha, 
estudando na .  academia; dos quais só resta quem escreve 
estas linhas. 

Jorge Ottoni Júnior, oficial de marinha que deixou n a  
armada excelente reputação; perguntai-o ao primeiro cama- 
rada dele que encontrardes. 

Honório Ottoni, que tendo deixado, a vida militar, se 
fêz conhecido e apreciado no comércio desta praça por sua 
honestidade, por sua dedicação aos amigos, por seu talento, 
por suas opiniões liberais. 

Teófilo Ottoni, que acabamos de perder. 



Eram os três companheiros de quem hoje para resip 
narse a tantas perdas, precisa ponderar que ainda. tem 
numerosa família, filhos para educar, e Pátria a quem deve 
os serviços que tiver oportunidade e faculdades para pres- 
tar-lhe. 

Considerai a mudança radical que a revolução política 
operou no ânimo de nossopai, na direção de nossa educ* 
ção; e não pode deixar de ocorrer-vos esta reflex*: como 
poderiam os irmãos Ottoni deixar de ser liberais? 

4 .  - O ESTUDANTE E SEUS ENSAIOS POLÍTICOS 

Frequentando a academia, T. Ottoni cedo se alistou na 
politica militante. 

Frequentava as palestras de Evaristo Veiga. Coiabor* 
va na Astrea sob pseudônimo O Jovem Pernambucano. Cor- 
respondia-se com o Astro de Minas, de S. João D'El Ilei, e 
com o Eco do Sérro, da cidade de Diamantina. Foi mem- 
bro assíduo e secretário do CEub dos Amigos Unidos, de que 
depois falarei. 

Deupor algum tempo lições de geometria a Evaristo 
Ferreira da Veiga. Como meio de ganhar o pão, abriu tam- 
bém em casa explicações de matemática. 

E tão pasmosa era a sua atividade, tão fértil o seu ta- 
lento, que de tais e tantas lidas lhe sobrava tempo paira es- 
tudar cálculo integral, ou astronomia náutica, mantendo na 
academia a reputação de estudante distinto, sem êmi~lo. 

A respeito do seu primeiro exame, escreveu èle mesmo: 
''O ato era presidido pelo meu prezado mestre o Sr. che  

fe de esquadra José de Souza Corrêa, o qual convidou os 
examinadores para não me argüirem sòmente sobre o pon- 
to sorteado, porém sim vagamente sobre as matérias do 
primeiro ano, acrescentando a respeito do examinando pa- 
lavras de tanto obséquio, que se aqui as omito é porque o 
pede a modéstia, não porque não me ficassem indelèvelmen- 
te gravadas na memória agradecida". 

As palavras omitidas pela modéstia foram: "Estildan- 
tes como êste, honram os professores e a própria academia". 

Logo depois, subiu ao Ministério, Diogo Jorge de Brito, 
caráter severo e justiceiro, que como diretor da Escola de 
Marinha tinha podido. apreciar por si os talentos, a aglice 
çáo e o procedimento do estudante; e êsse honrado Minis- 
tro galardoou-lhe o mérito com a nomeação de aspirante 
graduado em guarda-marinha, não concedida a outrem., an- 
tes ou depois. 
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Registro estas glorias escolásticas, porque tiram todo 
o pretexto plausivel a perseguição política que mais tarde 
obrigou o guarda-marinha a abandonar a carreira. Mas 
não antecioemos. 

As licões de geometria a Evaristo foram a origem de 
um incidente que em homem obscuro seria sem valor, mas 
que o recebe da. altura a que subiu merecidamente no com 
ceito público o grande vulto do redator da "Aurora". 

Todavia, Teófilo Ottoni não ficaria no nivel da medie 
cridade. Soaria, para ele, a hora do Apostolado e da Prova, 
mesmo ainda bem jovem. Conta-nos, em sua Circular Po~ 
litica : 

"A ASTREA publicava cartas assinadas Jovem 'Per- 
namhz~cano, e, não estando ainda, por falta de idade, no 
gozo dos direitos políticos, aceitava para seus escritos a res- 
ponsabilidade leg.al que nobremente lhe concedia u h  distin- 
to oficial de nosso exército, filho de Pernambuco, cujo n e  
me as conveniências mandam que se cale, e que ainda hoje 
conserva puras suas crenças do verdor dos anos. 

No ASTRO DE MINAS, em S. João d'El Rei, e no 
ECO DO SfiRRO, na Diamantina, fazia-se sentir a atividade 
do escrevinhador. 

"Relacionado com os patriotas de maior consideração, 
por êles fui levado, em 1820, a mesa paroquial da freguesia 
do Sacramento, presidida pelo respeitável Sr. conselheiro 
Francisco Gomes da Silva, hoje procurador da coroa e so 
berania nacional. 

"Escrutador, eu fiz abstração da minha farda de guar- 
da-marinha, para sòmente lembrar-me que era cidadáo. 

"Discuti com calor uma questão de ordem que afetava 
' a  pessoa do então Ministro da Guerra, o Sr. General Joa- 
quim de Oliveira Alvares, que propus fosse multado. 

"Se já náo estava no livro negro, fui inscrito nesse dia, 
wào só porque o meu discurso foi talvez inconveniente, como 
principalmente porque excitou os aplausos do povo liberal. 

"Dai começou para mim a perseguição política que o 
primeiro reinado legou ao segundo, e que presentemente me 
atropela. 

"Tinha completado o curso da academia de marinha, 
sem perder, apesar das distrações referidas, o lugar de pri- 
meiro estudante. 

"E por isso cheio de confiança que requeri licença para 
continuar na academia militar os estudos matemáticos. 



"Será difícil crê-lo! mas não obtjve permissão para. mz- 
triculaFme. 

"Estudava, porém, como ouvinte, por especial favor do 
lente de mecânica, o Sr. Joaquim José Rodrigues Torres, 
hoje Visconde de Itaborahy, que me distinguia como estu- 
dante e como correligionário politico. 

"Ao sair da academia eu me comprazia muitas vêzes em 
acompanhar o meu digno mestre, ao tel'ônio de Evaristo. 

"Náo sei ondeo Sr. Rodrigues Torres enlevava mais o 
seu discípulo, se na academia, iniciandoo nas fórmulas de 
Francocur e de Poisson, se nas palestras do livreiro patrio- 
ta, explicando as belas teorias de Jefferson. deque S. E:xcia. 
era caloroso encorniasta e eloqüente expositor. 

"Um estudante que naquele tempo tinha as boas gra- 
ças de seu mestre, se èsse mestre era o Sr. Joaquim Jose 
Rodrigues Torres, incorria por êsse simples fato no desagra- 
do do Govèrno. Não era preciso que o estudante tivesse 
sido escrutador liberal em uma eleição paroquial. 

"Foi, pois, uma questão de Estado separar o discípulo 
do mestre, e na secretaria da marinha há de existir, para 
vergonha daquela época, o registro das portarias expeilidas 
ao comanaante da. companhia dos guardas-marinha, para 
fazer um guet apens ao ouvinte do Sr. Rodrigues Torres. 

"Ordens de embarque para a Costa $África. e para o 
Baixo Amazonas, inspecções de saúde, já pelo cirurgião dos 
&pardas-marinha, já pelo físico e cirurgião-mor da arniada, 
tudo isso foi posto em prática para que eu não ouvisse as 
liçks do Sr. Joaquim José Rodrigues Torres. 

"Já se vê que o ministro náo podia deixar de triunfar, 
e tive de considerar-me feliz, aceitando baixa do pÔsl;o de 
guarda-marinha, e consentindo, pesaroso, que se cortasse a 
minha carreira de engenheiro, em que talvez me t en t  ha- 
bilitado para servir melhor o meu Pais. 

"Era isto em 1830. Separei-me de meu mestre, que c& 
ficou no Rio de Janeiro redigindo o INDEPENDENTE, 
enquanto eu transportava para Minas uma pequena tipogra- 
fia, e ia lá publicar a SENTINELA DO SERRO" (pag. 14). 

5 .  - PARTIDOS POLÍTICOS NO IMPÉRIO. LUTAS 
GLORIOSAS 

Caminha a vocação de T. Ottoni, rumo aos seus supre- 
mos ideais. Não faltou a provocação do seu destino. Diz êle : 

"Os conservadores, que se iam reconhecendo e reforçan- 



do, a medida que D. Pedro se aproximava do fim da nobre 
tarefa de que se encarregara em Portugal, não podiam olhar 
para os livreiros e chapéus redondos, que governavam, se- 
náo, como rebeldes que haviam conspirado contra a Me 
narquia, e usurpadores que se colocavam no lugar do MG- 
narca. %iq, 

Ao passo que os retrógrados se afastavam dos modera- 
dos chegavam-se êles para os exaltados. 

Por outro lado, o fato de malograr-se o 30 de julho, exa- 
gerava aos olhos do partido retrógrado suas forças e a fra- 
queza do Govêrno. 

Deliberaram, portanto, fazer uma nova leva de broquéis, 
e apareceram em armas no Ouro Preto no dia 22 de março 
de 1833, depondo violentamente o presidente, o Sr. Manoel 
Ignácio de Mello e Souza (depois Barão de Pontal) e o vice 
presidente, o Sr. Bernardo Pereira de Vasconcellos, que 
prenderam, bem como o deputado (depois senador) o Sr. 
cônego José Bento Leite Ferreira de Mello, e os obrigaram 
a sair de Ouro Preto acompanhados por uma escolta de sol- 
dados, com ordem de deixarem a provincia. 

Foi uma sedição militar sem a mais fraca raiz na p* 
pulaçáo. Minas pode gloriar-se dos prodigios cívicos que 
então praticou. 

O povo de Queluz libertou o vice-presidente Vasconcel- 
los, que foi instalar o Govêrno em S. João D'E1 Rei, e, com 
profundo tino que o distinguia, reuniu em torno de si a pro- 
víncia inteira. 

O Govêrno nos mandou do Rio de Janeiro um general; 
o distinto e benemérito Sr. José Mana Pinto Peixoto. 

O Sr:general Pinto Peixoto, que já em 1821 fôra o prin- 
cipal motor do estabelecimento do govêrno provisório, que 
assinalou em Minas a época da regeneração, veio em 1833 
ganhar novos louros e conquistar a irnorredoura gratidão 
dos mineiros. 

Tratava-se de combater o principio retr6grad0, e por 
isso eu náo podia ficar neutral. A voz do grande cidadão, 
que havia assumido em S. João d'El Rei a vice-presidência, 
fizme o centro do movimento no Sêrro e marchei coman- 
dando uma campanhia da Guarda Nacional da força ex- 
pedicionária, que dali.foi ao Caeté, e que não custou Uni 
vintem ao tesouro publico. 

Os serranos nSío tiveram que bater-se, porque durante 
a sua marcha os sediciosos se haviam rendido às fòrças da 
legalidade. 



Voltamos, pois, a cara pátria, contentes por não teirmos 
molhado as espadas no sangue de nossos irmãos'. Trazia 
mos também a .consciència satisfeita, não só por te:rmos 
cumprido o dever que nos chamou as armas, como po'rque 
haviamos deixado honrada, por onde passamos, a severa 
disciplina; em que caprichava o nosso chefe, o Sr. coronel 
Faustino Francisco Branco, e a generosidade e cavalhmeiris- 
mo da briosa Guarda Nacional serrana. Em prova citarei 
um fato. Estavam comprometidos na sedição os meus ami- 
gos, o Sr. Dr. Jacinto Rodrigues Pereira Reis, coronel Jose 
de Sã Bittencourt, e seus ilustres irmãos, os quais, na cer- 
teza, que não foi iludida, de que no acampamento dos serra- 
nos livres seriam tratados cavalheirescamente, caminhrtram 
muitas léguas ao nosso encontro, para nos honrarem entre- 
gando-nos de ureferència as suas espadas". (Circular Poli- 
tica, pags. 32 6 33).  

Náo mais abandonaria Teófilo Ottoni a luta pela Patria, 
a propugnar pelos princípios elevados e puros. 

Afirma o seguinte : 
"No meio destas lutas, chegamos ao ano da maioridade 

do Sr. D. Pedro 11, - 1840. 
O principio 'de que o rei náo pode fazer mal nunca es- 

têve em mais proveitoso relevo do que durante a men~~rida- 
da do Sr. D. Pedro 11. 

Em todo esse período os erros das câmaras, das regen- 
cias, dos regentes e dos ministros prejudicaram sòme~ite o 
elemento popular, de que eram filhas essas entidades. 

As desordens do primeiro reinado estavam em 1840 co- 
mo que apagadas da memória dos contemporâneos. 

E as demasias do sovêrno pessoal, que haviam ac.arre- 
tado a animadversão nacional contra o Sr. D. Pedro I, com- 
pletamente esquecidas. 

Apenas se estudava a história do passado na devota pa- 
linódia que cantavam penitentes, e, batendo no peito, ai- 
guns corifens < outrora ) do liberalismo. 

Os realistas do bom velho tempo, evocados cornpia- 
centemente pelos novos conversos, batiam palmas na espe- 
ranqa de verem reerguidos os altares da sua idolatria. 

Acreditavam sinceramente que o prestígio da realeza 
havia de reparar, como por encanto, os estragos produzidos 
pelo governõ da plebe. 

Contavam aue seriam sufocadas para sempre nossas 
dissensóes intesfinas, e que teriamos de desfrutar a idade 
de ouro. 



Aplaudiam antecipadamente as festas nataliciq coni 
as chuvas de graças e condecorações, que são o seu insepa- 
rável cortejo. 

E os oligarcas aproveitaram o tempo, procurando enrai- 
zar o seu ominoso dominio, estudando a maneira de se fa. 
zerem homeils necessários e beneméritos do Império, na sua 
qualidade de'restauradores da Monarquia e exclusivos de- 
votos da boa causa. 

Por sua parte, os libemis bem sabiam quanto terreno 
tinham perdido nos últimos anos. 

E 20s seus apertos e embaraços sonhavam encarnar-se 
na Monarquia, e iniciá-la no manejo honesto do Govérno. 

Era o desideratztm que havia falhado sob a Regência e 
regentes populares. 

E por acordo universal apareceu a idéia de decretar-se 
um suprimento de idade para o jovem imperador. 

Opunha-se a Constitui~áo que é terminante do seu art. 
121 : "O imperado?. e mexer até a idude de dezoito anos com- 
pletos". 

Por esse pequeno embaraço náo se deixavam prender 
os oligarcas. 

Ao contrário, o seu plano confessado era aparelhar a 
máquina do govêrno forte, para entregá-la nominalmente 
ao imperador menino. 

Em nome das simpatias que desafiava o "órfão da na- 
ção"' iam êies confiscando uma a uma as garantias consa- 
gradas no pacto fundamental. 

Eram os preparativos do seu projeto de maioridade. 
Mas, se a maioridade fosse iniciada em lei ordinária 

pelos liberais, era quase certo que a lei seria combatida pelos 
conservadores em nome da Constituiçjo. 

Da Constituição! que êles acabavam de rasgar violeri- 
tamente na interpretação do ato adicional ! 

A maioridade só poderia ter o cunho da constituciona- 
lidade se fosse iniciada e decretada por essa oligarquia  te^ 
nebrosa, que, apoiada no poder e no dinheiro dos trafican- 
tes da costa d'África, a cujas empresas se associaria, co- 
meçava, segundo a frase de um aproveitado neófito, a plalz- 
tnr na còrte o seu futuro. 

E que, posta a margem a Constituição preparava ousa- 
damente as máquinas de puerra, que deviam assegurar-lhes, 
e de fato lhes asseguraram, o domínio em nome do Sr. D. . 
Pedro 11. 



O Partido Liberal havia reconhecido o gravíssinio pe- 
rigo da situação. 

A verdade do sistema constitucional estava ameaçada 
pelo trama oligárquico. 

A lei da interpretação antes da anulação do ato adici* 
na1 era a precursora da lei inconstituciona.1 de 3 de setem- 
bro de 1841, da restauração inconstitucional do Conselho de 
Estado e das armadilhas legislativas que confiscaram as li- 
berdades públicas em proveito da oligarquia. 

E que fizeram a desgraça e selaram o oprobio d'o pre- 
sente reinado. 

A escola do liberalismo verdadeiro é a escola da legaii- 
dade e da ordem bem entendida. 

Mas cumpre confessar que circunstâncias que se dão 
em que a letra da lei mata e o espírito vivifica. 

Para aproveitar-se uma ocasião fugitiva de fazer o bem 
do pais, diz Jefferson, é lícito ir alem da Constituição. Nes- 
tes casos os representantes da nação, se interpretam bem 
as necessidades públicas, devem prescindir de subtilezii, me- 
tafisicas, e, arriscando-se, como fiéis mandatários, pedir 
depois a soberania nacional um bill de indenidade. Se 13 fato 
praticado e verdadeiramente útil e honesto, a nação náo 
desaprovara o procedimento dos seus mandatários, e o bill 
de indenidade, tornando mais salientes os traços da sepa 
ração da linha dos poderes, longe de enfraquecer, cc~nsoli- 
dará a Constituição". (pags. 60/62). 

6. - EM 1842: REVOLUCÃO EM PROL DA 
CONSTITUIÇÃO 

Na sua lida veemente, Teofilo Ottoni não esmo~ecia; 
discursos parlamentares, em comícios e pela imprensa, sua. 
palavra era como o alviáo do mineiro, que percutia a :pedra 
e.jorrava faíscas. Fazia-se mister, no seio da incipien1;e na.. 
cionalidade descobrir os veios de ouro da alma do povo bra- 
sileiro. O incêndio haveria de rebentar em labaredas para 
fundir o metal e purificá-lo. 

Historia Teófilo Ottoni o período da Revoluçãlo de 
1842 : 

"A fatalidade que em 10 de junho de 1842 sublevou a 
herúica cidade de Barbacena e toda a província de Minas, 
e bem assim a minha voluntária comparticipação no movi- 
mento, sáo pontos históricos de que está cada um de v& 
cabalmente informado. 
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Creio sinceramente que mais teria ganho o sistema 
constitucional se, apesar de rebelado o Govêrno contra a 
Constituição de 1841, apesar da dissoluçáo prévia da Câma- 
ra dos Deputados, apesar de tudo, a oposição mineira, em 
vez do recurso as armas, de preferência empregasse contra 
o Governo os meios pacificos que ainda lhe restavam. 

Infelizmente a oposição era de tal modo provocada e 
arrastada para o terreno fora da lei, que não havia meio de 
contê-la. 

O fato era, portanto, indeclinável. 
A não ser esta consideração, eu poderia lamentar que 

a energia e a acerbidade das minhas invectivas na sessão de 
1841 pudessem ter contribuído para o movimento de 10 de 
junho. 

Em todo o caso, porém, posta a mão na coksciên'cia, 
ainda acho lá o eco das minhas palavras, e assevero que 
eram estremes de ódio e de ambição. 

E posso recordar-me complacentemente que na noite 
de 15 para 16 de junho de 1842, arrostando perigos, e com 
o fim de partilhar a sorte de meus amigos, parti do Rio 
para Minas, quando aqui se festejava a derrota da Venda 
Grande, a retirada da Ponte dos Pinheiros, e consequente- 
mente a queda da revoluçáo de S. Paulo. 

A memória do meu saudoso amigo monsenhor Marinho, 
rendo graças, porque a pág. 207 do i? vol. da sua História 
da revoluçáo de Minas, consignou êsse ato de lealdade que 
pratiquei para com os meus amigos. 

O generoso historiador omitiu sistemhticamente os seus 
próprios serviços e grandes sacrifícios, mas não perdeu oca- 
sião de pór em relêvo a mais pequena circunstância que p* 
dia enobrecer o caráter de seus amigos. 

Assim, à pág. 252 e seguintes e nos documentos que 
se -lêem no 20 vol., o historiador mineiro registrou: 

l? - O propósito em que eu estava em 19 de agosto, de 
aceitar a presidência e a direção do movimento depois da 
batalha que teve lugar no dia 20. 

20 - A resolução que, de acordo com outros amigos, to- 
mei no dia 20, de acabarmos com a revolução em Santa 
Luzia, e ai ficarmos para sempre presos, em vez de nos r& 
tirarmos escoltados pelas forças respeitáveis de Galvão e 
Alvarenga, que até a noite ocuparam a ponte da vila para 
protegerem a retirada dos insurgentes. 



3- - O fato de se acharem na Lagoa Santa no dia 21, 
imediato ao da batalha de Santa Luzia, mais de 2.000 homens 
bem armados e municiados, que debandaram por se ter diç 
solvido o governo insurgente. 

4? - Importante documento assinado pelos coronéis 
Galvão e Alvarenga, perante o subdelegado de Matozirihos, 
declarando que debandavam suas forças, recolhiam-s(e as 
suas casas, e não se oporiam mais as leis 'em vigor, a fim 
de por termo ao derramamento de sangue dos mineiros. E 
também datado de 21 de agòsto de 1842. 

Bem apreciados os dados expostos, claro está qual era 
a ordem das minhas idéias naquela crise. 

Se o sr. Barão de Caxias fosse vencido, como tinhamos 
as melhores esperanqas de que o fosse, a revolução estava 
terminada pelo triunfo, e estaria acabada a guerra civil. 
"Dentro de tres dias, dizia eu aos meus amigos, estamos no pa- 
lúcio do Ozrro Preto, dentro de quinze dias um ministério li- 
beral terá suspendido a lei inconstitucional de 3 de dezem- 
bro e a do conselho de estado, e terá anulado o decreto in- 
constitucional que dispersou os representantes da nacão". 

Nossa tarefa estaria finda, restabelecida a ordem, a or- 
dem bem entendida, que é inseparável da verdadeira liber- 
dade. 

Perdida a batalha de Santa Luzia, sobravam elementos 
ao Partido Liberal para continuar uma guerra de recursos, 
cujo resultado é difícil calcular qual teria sido. 

Mas eu não compreendo revolução senão quando o povo 
se levanta em massa para dizer aos seus opressores "Basta". 

Pensávamos, os mineiros, que em 1842 seria assim; e, 
como nem queríamos nem supúnhamos guerra civil, os que 
estavamos no Rio não enviamos para Minas nem uma es- 
pingarda, nem uma libra de pólvora. 

Contávamos que a província de S. Paulo se levantaria. 
como um só homem, e que aos mineiros não estava destina- 
da outra. tarefa senão a de uma manifestação popular até 
certo ponto pacifica. 

Frustrada a revolução em S. Paulo, nada tínhamos que 
fazer. 

Mas o pundonor dos suardas-nacionais mineiros, sua 
energia e entusiasmo um momento persuadiram-nos que, 
desprevenidos como tínhamos entrado na luta, e mesmo 
tendo ficado a sás, podiamos dar leis ao império. 

E pouco faltou para que esta esperança se realizasse no 
dia 20 de agòsto de 1842. 



Longe de mim duvidar da coragem pessoal e mais qua- 
lidades que concorrem, como universalmente se reconhece, 
e eu sou o primeiro a confessar, na pessoa do nobre genc- 
ral Marques de Caxias, ilustre v.eterano da independência. 

Mas estou persuadido que os cordóes, os bordados e as 
condecorações dada a S. Exa. em razão da batalha de Santa 
Luzia, mais racionalmente adornariam a estátua do Destino. 

Acêrca. dêste combate os chefes insurgentes podiam di. 
zer como Napoleão em Santa Helena, falando de Waterloo: 
"Ney! Grouchy !" Dia incompreensivel, em que tudo se 
perdeu depois que tudo estava ganho! Houve traição ou 
foi uma dessas fatalidades com que o destino se apraz em 
zombar das mais belas combinações do espírito humano? ! . . . 

Como quer que fósse, perdida a batalha de Santa Luzia, 
pensava eu, ainda antes do fato, que, se era certo que podía- 
mos continuar a revolução com chances de sucesso, tam- 
bem era fora de dúvida que só o conseguiriamos assolando 
os belos campos de Minas e anarquizando a provincia. Dian- 
te de tamanha responsabilidade honrwme de haver recuado. 

Julguei que em tais circunstâncias mais ganhava o Pais 
se da sentença lavrada pelas baionetas do Sr. Caxias ape- 
lássemos para os tribunais judiciários. 

E, como só podíamos discutir estando presos, ficamos 
em Santa Luzia, havendo-se retirado os chefes militares, a 
quem o juizb dos seus pares nos conselhos de guerra não 
podiam inspirar a confiança que depositávamos no juri. 

Já em frente do Ouro Preto, vendo os ânimos dispostos 
a uma capitulação, e náo querendo que para o fim de obte- 
rem os chefes condições menos duras se arriscasse a uma 
gota de sangue mineiro, tinha eu feito a seguinte proposta, 
que também copio da história de Marinho: 

" S  1" - Que o presidente interino proclamasse a todas 
as forças que em seu nome podiam estar e de fato estavam 
em armas na provincia que, tendo sido feita a revolução de 
Minas unicamente .como urna manifestação destinada 2 

apoiar a de S. Paulo, pacificada aquela provincia, deviam 
os mineiros depor as armas, e a isso os convidava. 

" 8  2? - Que esta proclamação fosse de pronto enviada 
ao Baráo de Caxias, declarando-se-lhe que, para evitar a 
efusão de sangue, e pelo motivo da dita proclamação exa- 
rada, depunham os mineiros as armas, depois de uma vitória 
brilhante, qual a de Queluz, e se entregavam a discrição da 
clemência imperial. 
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" S  3? -- Que então todas as pessoas notáveis qu'e se 

achavam no acampamento, tendo a sua frente o presid~ento 
interino, se fossem apresentar ao general em chefe". 

Esta minha proposta, .que não foi possível levar a efei- 
to diante de Ouro Preto nos últmos dias de julho, realizciu-se 
em Santa Luzia no dia 20 de agosto. 

Os Srs. José Pedra Dias de Carvalho, vigário Joacluim 
Camillo de Brito, coroilel João Gualberto Teixeira de Car- 
valho, tenente Antônio Teixeira de Carvalho, padre Manoel 
Dias de Couto Guimarães e Francisco Ferreira Paes, vcilun- 
tariamente esperaram comigo a entrada do exército vence- 
dor, para darmos testemunha de que ali tínhamos ficado 
até a última hora e que a revolução estava acabada. 

Das reminiscências da campanha de 1842, acreditai.-me, 
Srs. eleitores mineiros, são estas últimas as mais gratas ao 
meu coração". (Circular Politica de 1860 - págs. 107 a 1110). 

7.  - JUSTIÇA POPULAR. A DEMOCRACIA PERAINTE 
O JURI. AINDA 1842! 

Teófilo Ottoni acreditava na Justiça e no poder da. Ver- 
dade. Reunindo documentos, toma o patrocinio da defesa 
dos Revolucionários de 1842. - Realizou-o como nenhum 
outro advogado o faria: 

"Fui eu, como diz Marinho na História da Revolz~ção, 
quem conservou o arquivo rebelde, material valiosísisimo 
para os processos e para a história. 

Preservei-o das chamas a que o haviam condenado, imais 
feliz de que o bibliotecário de Alexandria, se é certo que 
com efeito o califa Omar queimou a biblioteca daquela ci- 
dade, e se não procedem as oDjeçóes de Gibbon contra essa 
tradição histórica. 

O arquivo rebelde era o auto de corpo de delito univer- 
sal dos revolucionários. 

Tinham eles protestado em 10 de junho, que a lei de 3 
de dezemoro de 1841 e a dissoiução prévia eram atos incons- 
titucionais. 

Os tribunais iam decidir se aquéle protesto tinha sido 
um crime ou uma resistência legal. 

Era de maior conveniência pleitear a causa perante a 
opinião e discutir perante os jurados, não só a teoria cmns- 
titucional e as causas longo tempo acumuladas, e as pajixóes 
exacerbadas que haviam produzido e podiam justificar O 



movimento de 10 de junho, mas também o modo por que 
os rebeldes haviam procedido. 

Glorio-me de haver conservado as peças justificativas 
necessárias aos libelos do promotor público e aos numerosos 
advogados da defesa. 

Para serem devidamente aproveitados êsses materiais, 
era indispensável um centro e curadoria geral dos acusados 
que sistematizasse a discussão, reunisse em um feixe os 
casos julgados que deviam compor a jurisprudência da que% 
tão, e que enfim, resumindo os debates, tornasse bem paten- 
te o julgamento definitivo do poder judiciário e da opinião 
pública acêrca do movimento de 10 de junho. 

Tal foi a missão do ZTACOLOMY, publicado logo que se 
levantou o sequestro à tipografia liberal de Ouro Preto. 
Colaboraram ativamente qo ZTACOLOMY alguns dos com- 
prometidos que tinham feito parar o carro revolucionário 
em Santa Luzia, e se haviam rendido a discrição, certos de 
que era mesmo estando presos que poderiam melhor defen- 
der sua causa e de seus amigos perante a opinião e perante 
os tribunais. 

Ainda as algemas nos roxeavam os pulsos, e já estáva- 
mos apelando para a imprensa, que tudo salvou. 

Reparávamos, assim o grande êrro que havíamos co- 
metido recorrendo as armas, mas não cessávamos de estig- 
matizar os atos inconstitucionais que tinham dado causa 
ao movimento. 

Tínhamos o maior empenho em que fosse a questão 
ventilada solenemente perante os tribunais. 

E éramos tão sinceros nesta opinião que a nosso pedi- 
do a assembléia legislativa provincial, na  qual o voto de 
nossos amigos preponderava, se absteve de representar ao 
poder moderador pedindo anistia para os presos compre 
metidos. 

Não procedemos assim porque pensássemos que houves- 
se o menor desar em apelar em casos para o poder mode 
rador. 

Estávamos longe de uma opinião táo inconstitucional. 
A anistia deve ser concedida sempre que o aconselhar 

o bem do Estado. 
É um direito e uma garantia do cidadão brasileiro, que 

pode invocá-la logo que julgue dar-se a hipótese da consti- 
tuição, do mesmo modo que pode requerer um habeas corpus. 

Na Assembléia Provincial fluminense uma voz genem 



sa suscitou a nobre idéia, e durante a discussão patenteou- 
se ao Pais quanta consideração mereciam os proscrito!;. 

O falecido Sr.  José Augusto Cezar de Meneses, horneni 
da tempera dos antigos, que levou ao túmulo firme a sua 
reputacão e inabalável suas crenças políticas, disse ci se- 
~ u i n t e  : 

"Vou agora, Sr.  Presidente, não fazer uma resenha, 
mas apresentar alguns indivíduos implicados no moviinen- 
t o  de que falamos, para vermos se merecem os convictos 
que lhes lançou o parecer da nobre comissão. 

"Sera, inimigo da ordem pública, ousado, turbulernto, 
vilipendiudor das leis, aquele varão probo ( o  Sr.  Vergue i ro~  
e prestante, que, compreendendo b e m  o que é u m a  piitriii 
adotiva; resistiu a tentação das doces emoções que faz nas- 
cer à vista do's010 natal, para peste trabalhar por sua l i .  
berdade e independência, cuja estada no  poder era uma 
xarantia de sossego e de ordem? 

"Será inimigo da ordem pública, ousado, turbulento, vi- 
l ipendiado~ das leis, aquele estóico e desinteressado ( o  Sr.  
Feijó), que rejeitou um bispado e resignou u m a  regeiicia, 
lugar que mais de um especulador quereria, ainda dirndo 
40O0)o sobre o seu orçamento? o qual, se cometeu a l j u m  
excesso que teve talvez por causa principal a sua since:rida- 
de, iludida pela falsa amizade, da qual falou o Sr.  Dias da 
Motta quando lhe aconselhava que manejasse a clava dc' 
Hércules? que deixou o poder quando viu que a continua- 
çáo da sua %estão podia ocasionar a perturbação da paz 
pública? 

"Merecera aqueles epitetos esse moço, por quem :mais 
se ueve encher de orgulho o Sêrro do que pelas pedras pre- 
ciosos q?Le rolam pelos leitos dos seus rios, esse moço n o  qual 
tódas as vezes que penso, digo: - Assim foi, de certo, Catao 
na  sua idade esperanças do Brasil, se alguma.comissão mi- 
litar lhe não fizer saltar a cabeça, ou se alguma taça m.inis- 
trada por algum fingido amigo lhe náo corroer lentamente 
as entranhas?" 

(Diário do Rio de 27 de abril de 1843. Sessão de 2:2 do 
mesmo mês e ano ). 

Na Câmara dos Deputados, entre outros, levantou-se e m  
nossa defesa o honrado baiano, o Sr. João José da I' >luz 
'Rios. 

Assim apoiados na  tribuna legislativa, prosseguia.mos 
tenaz mas pacificamente na discussão do nosso direito. 



O exercito podia desarniar os mineiros, inutilizar a sua 
resistrncia, mas não decidir a questão constit.uciona1. 

A resistência de 10 de junho, discutida de mil modos 
perante os tribunais de Minas, ficou plenamente justificada 
como uma resistência legal. 

Qualquer que tenha continuado a ser a opiniáo dos po- 
deres legislativo e executivo, os atos contra os quais se er- 
g e r  o grito de ,Barbacena foram declarados inconstitucio- 
nais pelo poder judiciário, que também é independente. 

Todos os chefes de alguma importância levados ao juri 
obtiveram absolvição e em muitos casos apoteose. 

Era de regra que quando entrava no juri algum dos 
muitos cabeças da revolução, o tribunal em peso levantava- 
se apesat das reclamações de alguns juizes de Direito. Este 
fato está registrado no Jornal do Comercio de outubro de 
1843. 

Era homenagem prestada a nossa boa fé e a honesti- 
dade dos motivos de nosso procedimento. 

E cumpre observar que no maior numero de casos os 
jurados que a.bsolviam os rebeldes e com êles fraternizavam 
nos tribunais eram os legalistas da véspera. 

Honra aos mineiros! Os mesmos que haviam feito os 
maiores sacrifícios para abafar a revoluçáo cujas consequen- 
cias temiam, estavam longe de aprovar o procedimento do 
Governo e não queriam de modo algum sancionar o prece- 
dente de poderem a Assembléia geral e o Govêrno decretar 
leis inconstitucionais. 

Honra ao juri de Mariana, de Ouro Preto, de Piranza 
e outros, que nos restituíram ao gozo de nossos direitos com- 
p!etamente justificados, salvando o principio de resistência 
as ordens legais, e com mais forte razão a leis inconstitu- 
cionais. 

Assustada com o veredicto dos jurados, a imprensa 
conservadora da província começou a aconselhar-nos a re- 
sipiscência dos nossos atos. Já se contentavam que, ao m e  
nos, nos. mostrássemos contritos. 

"Peçam misericórdia!" rios repetia a Ordem de S. João 
d'El Rei. 

"Peçam misericórdia" repetíamos no Itacolomy. Mise- 
ricórdia devem pedir êsses irmãos degenerados, que se têril 
locupletado com a rapina e engordado com o espólio do 
órfáo e da viúva, que têm oprimido os seus concidadáos, 
que têm vendido a justiça e cometido toda a sorte de in i~  



quidades, e muita contrição precisam êles para que 13eus 
lhes perdoe por sua infinita misericórdia. Quanto aos ci- 
dadãos que por efeito de suas convicçóes tomaram parte nos 
movimentos políticos do ano passado, de que hão de pedir 
perdão? Por que foram rebeldes? Mas êsses rebeldes n&o 
estão em circunstâncias de fazer de contriçáo. Coubelhies a 
rara fortuna de que seus pares e juizes nos tribunais Judi- 
ciários tem antecipado a purificação de sua conduta, emi- 
tindo acêrca das revoluçóes de Barbacena' e Sorocaba um 
juizo que a posteridade sem dúvida confirmará". (Do Ita- 
colomy de 28 de agosto de 1843). 

Efetivamente os jurados mineiros unânimes e sem dis- 
tinção de partidos decretavam por toda parte que era justi- 
ficável o nosso procedimento, e que, portanto, crimiriosos 
eram os ministros que haviam promulgado a lei de 3 dt? de- 
zembro de 1841 e dispersado os representantes do povo com 
o mesmo direita com que Cromwell mandou fechar as por- 
tas do Parlamento. 

Eu fui um dos absolvidos, por unanimidade, pelo juri 
de Mariana, composto o conseEho de liberais e conserz~ado- 
res promiscuamente. 

O presidente do conselho era o distinto mineiro e meti 
amigo o Sr. José Marianno Pinto Monteiro, hoje residente 
em Uba, e ali um dos prestigiosos chefes do Partido Liberal. 

O Sr. Pinto Monteiro fez-me presente da pena com que 
havia lançado as respostas unânimes aos quesitos do juiz 
de Direito. Essa pena é uma, relíquia preciosa que const?rvo, 
e que inativa depois de 18 anos, vai hoje servir-me par:& e s  
crever neste papel, a fim de que sejam transmitidos à w- 
prensa acompanhados de bênçãos sinceras e de meu agrade- 
cimento imorredouro, os nomes dos cidadãos cujo menior8- 
vel veredicto me restituiu a minha família puro de tõiia a 
criminhlidade. 

São os Srs. : 
José Marianno Pinto Moreira, presidente. 
José de Souza Cunha, secretário. 
Francisco Xavier Pereira. 
Ma,noel Coelho Linhares. 
Ignácio Alves da Rocha. 
Jose Pedro Gonçalves. 
Quintiliano de Abreu e Lima. 
~ n t ô n i o  Gonçalves Machado. 



Francisco José Ferreira. 
Manoel Francisco Damayceno. 
Manoel Moreira da Cruz. 
José Bemardino dos Reis. 

A sêde de perseguição fora tão longe que no meu prc- 
cesso se investigou sobre discursos que proferi como depu- 
tado, sobre escritos que dez anos antes dei ao prelo como 
jornalista e, finalmente, sobre minhas opiniões em abstra- 
to, quanto as bases constitutivas do Govérno. 

Da minha defesa perante o juri, publicada no Ztacolo- 
my de 26 a 30 de setembro de 1843, ver-se-á que vinguei os 
privilégios de deputado e a liberdade de imprensa, explican- 
do ao juiz formador da culpa êsses pontos do nosso Direito 
Constitucional. Quanto ao terceiro tópico, é manifesto que 
a minha dignidade não podia permitir ali a menor explica- 
ção, visto que não havia autoridades para m'a exigirem. 
Limtei-me. pois, a protestar que na Constituiçk havia lugar 
para todos, e forte com a minha consciência repeti aos jura- 
dos os versos de PHILINTO: 

Não foi dado ate aqui ao despotismo ~ .~ , 

Algemar o alvedrio, que sob'rano 
Dentro do seu sacrário mofa e zomba 
De satélites vis, de escravas ordens. 

Quando os jurados mineiros começaram a multiplicar 
desenganos ao espírito retrógrado, o Govêrno e seus agentes 
deliraram. 

O juri, mutilado pela lei de 3 de agôsto, posto debaixo 
da tutela humilhante do juiz de Direito, pela absurda facul- 
dade da apelação, que se lhe deixou, e pelo arbítrio no for- 
mular os quesitos, arbítrio que, em grande número de casos, 
tra ao juri a apreciação moral do fato imputado e legitima 
a condenação de acusados que o juri tem intenção de absol- 
ver, o juri assim mesmo estropiado não servia as exigências 
dos dominadores. 

E o secretário do Govêmo, deputado à assembléia prc- 
vincial, propôs que se pedisse ao poder legislativo outra for- 
ma de processo. 

No Ztacolomy de 5 de julho de 1843 vêm transcritos a 
proposta e o parecer da comiss60, cuja conclusáo aprovadti 
era a seguinte : 

"Que não se tome em consicieração a indicação para se 
pedir aos poderes supremos a supressão do juri. - Paço da 



assembléia provincial, em 30 de junho de 1843. - Joõa de 
Salorne Queiroga - F. de A .  L. Mendes Ribeiro. - 3 .  Ro- 
drigues Duarte". 

Enquanto o juri de nossa província reabilitava os com- 
prometidos, ganhava terreno na córte a reação conserva- 
dora, e julgava-se o Partido Conservador com força para no 
dia 20 de janeiro de 1843 dissolver o ministério palaciano 
de 25 de março de 1841. 

Apesar de ser triunfo de retrógrados, o dia 20 de janei- 
ro seria um belo dia para o sistema representativo se o Sr. 
Paulino Jose Soares de Souza, autor principal da dissolu- 
çâo, viesse explicá-la ao parlamento como filha da necessi- 
dade de fazer cessar o govérno pessoal, suplantando-se as 
camarilhas e restituindo a sua pureza as normas con:;titii- 
cionais. 

Nada disso, S:Exa. saiu com outros seus colegas a 20 
de janeiro, para tornar a entrar dias depois. E nas expli- 
c ~ õ e s  que deu as Cimaras, em vez de confessar a defeituo- 
sa organização do gabinete dissolvido, referiu-se assim ao 
faro recente : 

" O  Sr. Paulino: -- As causas que originaram a crise 
ministerial que produziu a dissolução do gabinete, da qual 
acabamos de ser testemunhas, não são de muito recente 
data. Exisl~am entre alguns membros do dito gabinete des- 
c o n f i a ? ~ ~ ~ ~  reciprocas, relativas em pontos de lealdade de 
rtns paya com outros. Dai nascia uma desinteligència sen- 
sivel e funesta, da qual devia necessariamente ressentir-se 
o semiço público, o que devia influir sobre o estado da Câ- 
mara e do País; e nunca as suas circunstâncias requere- 
ram mais união, mais harmonia e mais fortaleza nos con- 
selhos da coroa". fJo7nal do Comercio de 24 de janeiro de 
1843). 

O Sr. Soares de Souza guardou-se bem de deixar esca- 
par uma sõ palavra que denunciasse a flagrante inconstitu- 
cionalidade da organização e dissolução dos gabinetes; sem 
interferência no Parlamento. 

As reciprocas desconfianças em pontos de lealdade fo- 
ram o pretexto infeliz com que se pretendeu wobertar a 
verdadeira causa do fato que acabava de ocorrer. 

Se se tratasse de restabelecer os bons princípios, outras 
seriam as palavras do ilustrado Sr. Soares de Souza; mas 
a verdade produz ódio e podia prejudicar na opinião de ALI- 
susto o interesse dos Cézares. 

Nem uma palavra s0bre governo pessoal - camarilha 



-- poder aulico, e outros sinònimos. S. Exa. em vez disso, 
iniciou essa gíria de mistificacões que, mutatis mutandis, 
ora sob a forma de cansaço, ora sob a de doença, tem regu- 
lado com força. de pragmática nas exéquias ministeriais. 

Quaisquer, porém, que fossem as sinuosidades pelas 
quais se chegou ao ministério de 20 de janeiro, por mais er- 
rada que me pareça ter sido a sua política de compressáo, 
a histhria saudará o primeiro ministério do Sr. Carneiro 
Lego como uma tentativa honrosa para o restabelecimento 
do governo representativo. 

Demais, o ministerio de 20 de janeiro expiou nobre- 
mente no dia do passamento os pecados de sua vida. 

Contemplá-loei sòmente nesse transe, que vou tomar 
em consideração simultaneamente com o nascimento bastar- 
do do ministério de 2 de fevereiro de 1844" ípags. 11/117 ). 

8 .  - DAS IDÉIAS A ACAO. BRASIL MAIOR: - 
O MUCURI 

De aniino construtivo Teófilo Ottoni, depois de edificar 
toda a doutrina política que inspirou o Partido Liberal, 20 

tempo de 20 do Império, despertava o madrugar, o republi- 
canismo no Brasil. 

Contudo, sua ação múltipla e genial aspirava ao povoa- 
mento do sertáo mineiro e a progressão civilizadora. ' 

Acrescenta : 
"Uma'idéia grandiosa me havia assaltado o espilito. 
Eu a segui com ardor proporcional a importância do o b ~  

jeto que representava. 
Quem há aí mineiro que ignore o que é a empresa do 

Mucuri e os motivos patrióticos que a puseram em cena? 
Tratava-se de abrir fácil saída para o oceano a mais de 

200.00 mineiros. 
Tratava-se de lhes proporcionar terrenos fertilissimos e 

tão vastos que em poucos anos poderiam vender ao estran- 
geiro tantos milhões de arrobas de café como o vale do Pa- 
raiba. 

Tratava-se de absolver a princesa dos Abrolhos na patria 
de Tiradentes - criar um magnífico porto de mar para a 
briosa província de Minas. 

E, se náo devesse Minas continuar peça inteiriça, e nova 
estrela se houvesse de destacar da constelação mineira e da 
primogênita de Cabral, tratava-se de abrilhantá-la, de mo 
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do que, ao aparecer entre as demais irmãs, não desmeiitisse 
a sua nobre linhagem. 

Era arrojado o esfòrço, e bem se me podia fazer: 
Magna petis, Phaeton, et quos non viribus istis. 
Mas o Rubicon estava passado. 
Arrisquei um cento de vêzes a minha vida, arruinei a 

minha saúde e sacrifiquei os meus interêsses. 
Foi mister sujeitar-me ao agro viver das mais inósaitas 

brenhas. Era sòmente cada ano, quando volvia ao Rio de 
Janeiro, aue eu avaliava o invano da luta em que estavz 
empenhado. 

Então, comparando as docuras do lar doméstico com 
a vida agreste das selvas, confesso que me arrepend:ia do 
passo temerário que havia dado. 

Mas. de volta ao Mucuri. a imaqinacão prodominava. 
e por entre os espinhos via sòmente as flores. 

A proa do meu eentil Peruiwe. eu me enlevava ao vê-lo 
cortar, desembaracado, as torrentes, naaueles mesmos lu- 
ga,res onde três anos antes a canoa rompia com dificuldade 
por entre o balseiro. 

Se a,travessava ao ealoae as florestns ri,inda há i~ouw 
virgens de todo o contato com o homem civilizado. se me afi- 
curava. mesmo ao correr. estar reconhecendo frescas r1.s ne- 
gadas do meu saaato ferrado, primeiro que ali tinha wisado. 

Oh! aue emocóes me assaltavam quando ao cruzar as 
veredas dos selvagens eu era detido aos gritos , Pozirum! 
Pnairum! com aue alegres me davam a boa-vinda essas ca- 
bildas. flue a história aponta como as mais ferozes entre o? 
antropófa~os. 
, E aue efetivamente ainda dois ou três anos antes eram 
o terror da minha própria bandeira. 

E cujas horrorosas proezas ainda o mês passado se fi- 
zeram sentir no Rio Doce. 

Quando pelas estradas, que, engenheiro, administrador 
e operário, eu tinha improvisado, encontrava, aqui a harra- 
ca de uma tropa, ali um carro tirado por bestas, mais a.dia-i- 
te outro carro d a  bois carregando fardos de fazendas, que 
iam chegar a Minas Novas dois meses mais c2do do que pe- 
las kelhas estradas, cheia estava a medida dos meus desejos. 

Em 1857' foi talvez com sentimentos de vaidade que 
percorri no meu carrinho as 27 léguas da estrada de Santa 
Clara, e no dia 23' de agòsto entrei triunfante na minha 
Philadelfia. . , 



Sob as impressões em que este complexo de circunstán- 
cias me embalava, não havia arrependimento possível, todos 
os sacrifícios me pareciam compensados. 

Sentia-se mesmo com disposição de os fazer maiores, e 
ine supunha suficientemente forte para, daquele reduto que 
havia levantado, inutilizar quaisquer tramas que se urdis- 
sem contra o empresário e diretor da companhia do Mu- 
curi. 

Parecia-me que, pisando o solo do Mucuri, crescia o 
meu alento na proporção da base larga e sólida em que po- 
dia apoiar-me. 

Ligado por laços multiplicados aos interêsses daquela 
t,erra, que minha fõrça ainda que mineiro eu não fôsse, me 
considerava na posição dêsse gigante invencivel enquanto 
se podia aquecer ao seio materno. 

Mal pensava eu que a clava ministerial em mão de qual- 
quer Hércules burlesco podia dar do teatro dos seus servi- 
ços o diretor da companhia do Mucuri, e então facilmente 
sufoc&lo. 

É o que sucedeu. 
Não referirei a história das ultimas crises da compa- 

nhia do Mucuri, compromete-me, porém, a escrevê-la mais 
de espaço e detalhadamente. 

É sabido que há um ano interrompi os importantes tra- 
balhos da estrada do Alto dos Bois, por não poder sujeitar- 
me as duras condições que, contra toda a lei e todo o Direi- 
to, pretendeu impor a companhia do Mucuri, o Ministro da 
Fazenda, o Sr. Ângelo Moniz da Silva Ferraz, o qual fêz 
dependente de cláusulas inaceitáveis a entrega do emprés 
timo feito por conta e ordem da companhia, e que indevida- 
mente está retido no tesouro. 

Para provar-vos que as minhas exigências não eram 
desarrazoadas, bastará lembrar que o Ministro do Império, 
O Sr. João de Almeida Pereira Filho, estava em antagonis- 
mo com o seu colega da fazenda, e pretendeu debalde que 
justiça fôsse feita a Companhia. 

Estabelecido o conflito emrazão da diversa inteligência 
dada pelos dois ministros a lei de 8 de julho de 1859, fêz-se 
apêlo para o corpo legislativo, que tinha de explicar o sen- 
tido contravertido 

De acôrdo comigo, a deputação mineira unânimemente 
compreendeu os verdadeiros interêsses da provincia, e prc- 
pôs a pedida explicação, intercalando, a respeito, na lei de 
orçamento, um artigo aditivo. 
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Esta explicação, impugnada pelo Ministro da Faze]%*, 
foi retirada pelos nobres deputados por Minas, que em tal 
colisão tiveram de abraçar o alvitre, insinuado pelo Minis- 
tro, de emcampar-se o contrato com a companhia do M~ucu- 
ri, pagando-se aos seus acionistas o capital realizado, 

Em vista do ocorrido, reuni os acionistas da Compa- 
nhia, e fui por êles autorizado a aceitar as condições que o 
Govêrno Imperial nos impunha, tendo-me eu abstido de to- 
mar parte nessa questão, e tendo tido os acionistas a gene- 
rosidade de declarar que a sua aceitação subentendida que 
ficavam salvos os direitos que, na forma. do art. 22 dor: es- 
tatutos, tem o empreshfio a uma indenização. Pela minha 
parte comuniquei esta deliberação ao Govêrno Irnpe~ial; 
mas, não querendo que meus interesses pecuniários pudes- 
sem embaraçar uma solução que no estado atual das cc~isas 
os acionistas desejam antecipadamente declarei ao Governo 
Imperial que essa indenização que me é devida não devia 
prejudicar nem retardar a solução da questão, porque ncêr- 
ca do meu direito eu me louvava no que deliberasse a. Seaçáo 
do Conselho de Estado dos Negócios do Império, protestando 
nada reclamar se me for contrária a sua decisão. 

Asim, a encampação da companhia do Mucuri deve su- 
por-se um negócio acabado, e eu aguardo sòmente as ordens 
do Governo Imperial para saber a quem devo fazer entrega 
de administração". . 

9. - O SONHO QUE SE FEZ REALIDADE.. . 

"No entanto a emprêsa do Mucuri não morreu. Dora 
em diante não é mais negócio em que quem quer seja possa 
enxergar pretens6es individuais. É uma emprêsa geral, que 
interessa as províncias do Espírito Santo, Bahia e maiis es- 
pecialmente a de Minas, cuja deputação se estiver unida na 
futura legislação pode obter que justiça se faça neste e em 
outros pontos a nossa provincia tão desconsiderada e mes- 
mo ludibriada pelo Ministério atual. 

Pelo que me diz respeito, aplaudo-me considerando que 
a provincia de Minas Gerais não está circunscrita ao Mucu- 
ri. e que, se um voto parcial dali me arrancou, mil voto:; im- 
parciais podem designar-me outro posto, em que, debelando 
os Hércules do cortesanismo e da oligarquia eu tenha a 
glória de servir, não sòmente aos interêsses de Minas como 
aos do Brasil em geral" (pags. 147. a 151 1.  
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10. - SÍNTESE: UMA VIDA POR UM IDEAL 

Olhos semicerrados, o lidador recorda. Nossa imagina. 
ção volta ao leito derradeiro do lidador. 

BASÍLIO DE MAGALHÃES expõe : 
"Esse melhoramento do nosso clima politico deu alento 

a Teófilo Ottoni, que julgou propícia a ocasião para volve-r 
Bs lides parlamentares. Com semelhante intuito, êle e seu 
irmão Cristiano dirigiram aos mineiros, em 1857, uma cir- 
cular, na qual preconizaram principalmente a reforma da 
Câmara Alta, conclamando, com inequívoco acêrto, que 
"Senado vitalício, acostado a Conselho de Estado vitalício, 
não pode trazer outro resultado, senão a mais detestável das 
oligarquias". Essa idéia, aliás, não era novidade no Brasil, 
onde os liberais adiantados, desde 1832, - qual se vê da 
"Constituiçáo de Pouso Alegre", - propugnavam pela trans- 
formação do Senado, composto de representantes perpétuos 
por virtude da magna-charta de 25 de março' de 1824, em 
simples assembléia temporária. 

Tendo visto o seu nome espontâneamente sufragado 
pelos mineiros, no dito ano, para uma curul senatorial, à 
mesma se candidatou Teófilo Ottoni, no pleito de 21 de 
agosto de 1859, obtendo o primeiro lugar na lista triplice; 
mas D. Pedro I1 escolheu o ocupante do segundo lugar, que 
era o conselheiro Luis Antônio Barbosa. Havendo falecido 
naquele mesmo ano o venerando Nicolau Pereira de Cam- 
pos Vergueiro, mandatário de Minas na Cãmara Alta, dispu- 
tou-lhe Teófilo Ottoni a sucessão, conseguindo novamente 
culminar na  lista tríplice de 11 de fevereiro de 1860; ma3 
o Monarca preferiu o terceiro dos votados, que era Manuel 
Teixeira de Sousa (depois Barão de Camargos), de pouca 
projeção na  política. da província montanhesa e de nenhii- 
ma na  politica brasileira. 

A atitude do Imperador, preferindo ao culto e ardor* 
so liberal figuras tão apagadas, provocou verdadeira celeu- 
ma em todo o País. O poder moderador foi então alvo dos 
mais verberantes vitupérios por parte de alguns dos espiri- 
tos mais brilhantes da época, tanto do alto da tribuna par. 
lamentar, quanto em colunas de jornais e em panfletos. Em 
bora Teófilo Ottoni declarasse, em "linguagem rude". que 
não mais pleitearia o diploma de membro da Câmara Alta, 
seu benquisto nome continuou a ser apresentado espontã- 
neamente para a mesma, em 1861 a 1862, por Minas e por 
Mato Grosso, e a província do Parana também cogitou, n e s  



sa mesma época, de imitar tão acalorado e significa.tivo 
gesto. Assim, a. hostitlidade, que lhe movia a coroa, longe 
de diminui-lo, fazia ainda mais ressaltar em todo o Pa,is o 
prestígio do ousado e bravo vexilário da democracia b:rasi- 
leira. 

A prova disso ficou patente nas eleições de 1860. Ha.- 
vendo-se candidatado a Câmara temporária pelo 29 distri- 
to da sua. provincia natal, dirigiu Teófilo Ottoni aos minei- 
ros a sua famosa "Circular" de 19 de setembro do ano aci- 
ma referido. Documento incomparável pela elevação das 
idéias, autobiografia, programa. e ensinamento da verdadei- 
ra politica, chamada por José Bonifácio, o Patriarca, de 
"filha da moral e da razão", foi ela, simultâneamente, uma 
critica minuciosa e severa da evolução do Império e iuma 
alta e permanente lição aos nossos estadistas de todo,s os 
tempos. 

Teófilo Ottoni, - cujo "lenço branco" se transmudou 
num autêntico lábaro da democracia, como é licito inferir 
dos escritos coevos em verso e prosa, - dirigiu pessoal- 
mente o seu partido, nos comícios desta capital, em 1860. 
Tendo sido eleito deputado pelo 2e distrito de Minas e pelo 
l? distrito da provincia do Rio de Janeiro, optou pelo rnan- 
dato da terra do Tiradentes. E, assim, possibilitou a eritra- 
da na assembléia temporária, pelo circulo eleitoral flumi- 
nense, ao influente e notável político mineiro Martinho 
Áivares da Silva Campos, cujo Ministério de 21 de janei- 
rc de 1222havia de celebrizar-se pela denominação de "ca- 
noa do Pai Martinho", produto do inventivo e escurril iespi- 
rito carioca. 

11. - A POLÍTICA AULICISTA EM "XEQUE-MATE:. . . 

A estrondosa vitória de Teófilo Ottoni derribou o Ga- 
binete de 10 de agosto de 1859 ; presidido por Ângelo Muniz 
da Silva Ferraz (depois Barão de Uruguaiana), e compeliii 
D. Pedro I1 a formar o de 2 de março de 1861, confiado ao 
comando em chefe de Caxias, por contar também em seu 
seio o chefe de esquadra Joaquim José Inácio (futuro Vis- 
conde de Inhaúma), parecia "uma combinação militair do 
Imperador, em resposta %eleição de Ottoni". Joaquim Na- 
buco, de quem é essa ponderação, ainda comenta (em Um 
estadista do Império, vol. 11, págs. 74-76) que "as eleições de 
1860 tiveram imensa repercussão em todo o pais"; "que 21 oli- 
garquia fôra desarraigada, derribada por um verdadeiro fu- 
racão politico"; e que Teófilo Ottoni, em outras condii;Ões, 



"ter-se-ia apossado do Governo, dominado a Câmara e cur- 
vado o imperador diante da sua popularidade". 

O triénio de 1860 a 1862, encarado ao aspecto politico, 
é o mais glorioso da existência objetiva do inolvidável filho 
da terra mineira. Foi então que éle chegou ao apogeu de sua 
carreira de homem publico. Fazendo cair a situação conser- 
vadora e dando novo valor a democracia, tornou-se a figura 
pinacular do cenário da política nacional, como o testificam 
eloqüentemente os fatos. 

Vesamo-los, em rápida sinópse. 
Marcada para 25 de março de 1862, foi adiada para 30 

do mesmo mês e ano a inauguração do monumento a D. 
Pedro 1. na oraca então chamada da Constituicáo e hoie 
sob a i&ocação-do Tiradentes. ~eóf i lo  Ottoni havia sido 
escolhido por duas assembléias provinciais ( a  mineira e a 
paranaense), 32 edilidades (12 de São Paulo, 9 de Minas, 5 
do Paraná, 3 do Rio, 2 da Bahia e 1 do Espírito Santo), co- 
mo também por diversas associações literárias e científicas, 
para representá-las na pomposa solenidade. Na véspera, 
isto é, com a data de 24 de março de 1862, estampou nas 
colunas de três jornais cariocas (Diário do Rio, Correio 
Mercantil e Atualidade) uma carta, encimada pelo título 
"A estátua equestre", explicando ao público porque decline- 
va da incumbéilcia acima referida e com a qual havia sido 
honrado. 

Tirado em folheto, o vigoroso libelo político, - alti- 
loqua defesa das tradições liberais e insofismavel restabele- 
cimento da verdade histórica do passado brasileiro, - acu- . 
sou prufunda impressão em todo o País, dando aso tanto 
a aplausos, quanto a contraditas. Se não provocou o adia- 
mento da festividade, motivado por aguaceiros então caídos 
do céu, a célebre epistola de Teófilo Ottoni concorreu pelo 
menos para que a majestosa escultura (incontesthvelmen- 
te a mais bela das que exornam a capital brasileira), devida 
a consagrada capacidade estética de Luis Rochet, passasse 
a ser vulgarmente conhecida por "mentira de bronze". 

Foi ainda em 1862 que alguns dos mais graduados che- 
fes conservadores, Olinda, Saraiva, Zacarias e Nabuco. des- 
contentes com o gabinete de 2 de março de 1861, bandea- 
ram-se para as fileiras chimangas. Ao último dos eminen- 
tes estadistas acima citados, o mesmo arguto construtor da 
"ponte de ouro", foi que competiu arrazoar o afamado dis- 
curso do "uti-possidetis", que fundamentou a organizaçáo 
da "liga". Esta, ao contrário da "conciliação", - que foi, no 



justo conceito de Euclides da Cunha, "a absorção do Parti- 
do Liberal exausto pelo Conservador pujante", - rep'resen- 
tou então, segundo outra expressão lapidar do mesmo gran- 
de esciitor, "a absorção da maioria do- Partido Conservador, 
cindido, pelo liberalismo revivente". Na realidade, o que 
ocorreu em 1862 foi apenas uma aglutinaçáo partidária, 
tanto que os velhos liberais se denominaram "históricos", a 
fim de se distinguirem dos crzstáos-novos, que adotaram a 
etiquêta de "progressistas" (pags. 29 a 34). 

12. - "A QUESTÃO CHRISTIE". OTTONI, ADVOGADO 
DA PÁTRIA 

Surge, para Teófilo Ottoni, a grande 0portunidad.e his- 
tórica da questão Christie. Foi, como todos sabem, um 
"teste" da dignidade nacional. 

Teófilo Ottoni, pondo-se a frente do povo, com seu. "len- 
ço branco" desfraldado, repele a ameaça da esquadra bii- 
tânica, pronta a bombardear o Rio de Janeiro. Liderando 
o povo, o seu Ministro obriga, pela simples manifestação da 
opinião nacional, nas mas do Rio de Janeiro, a cagitula- 
ção do Leão Britãnico. 

13. - A VERDADE E A DEMOCRACIA NA0 MORREM.. . 
O EVANGELHO CÍVICO DE OTTONI 

J á  vos falei longamente sõbre êste caminho de santi- 
dade civica perlustrãdo pelo nosso querido homenatyeado 
Muito inais, incomparavelmente mais abundante, seria a 
colheita de pérolas e diamantes pelas estradas dessa Vida, 
vivida para a Verdade e para o Bem. 

Hoje, quando o Brasil se debate no meio das sua ,̂ con- 
tradições e dos seus graves problemas de toda a espécie, 
a figura varonil, impoluta e clarividente de Teófilo Otto- 
ni reerguer-se da  sua inesquecível cidade do Sêrro e o 
seu nome cintilando caridades dos seus trabalhos e das suas 
realizações é ainda a "Sentinela do Sêrro" a clarinar a c h e  
mada dos verdadeiros patriotas para a defesa da Nação 
ameaçada. 

A dignidade da função pública; a honestidade nos ne 
gócios privatisticos e coletivos; a oportunidade de se mani- 
festar a juventude incorrupta do Brasil; a revisão de um 
eleitorado fantasma, forjado para alicerce de um regime 
ameba; o aproveitamento das nossas incontáveis possibiii- 
dades morais, culturais, econõmicas e políticas; o apêlo di- 



rigido ao intimo dos corações para atendimento das clas- 
ses menos favorecidas; a compreensão entre brasileiros de 
farda e sem farda, ricos e pobres, magnatas e mendigos, 
sertanejos, caipiras, caiçaras, cabeças-chatas, praieiros, gaú- 
chos, barrigas-verdes, capixabas, enfim, brasileiros daqui e da- 
colá, de cima e de baixo, tudo isso é que Teófilo Ottoni teve 
em mira, e por tudo isso deu a sua vida e os seus bens mate  
riais; merece de todos nós, analfabetos ou não, poderosos ou 
fracos, um momento de meditação ; a dedicação, se necessária, 
do nosso sangue e o sangue dos nossos filhos, para que o 
Brasil não seja uma extensão de terras habitada por indi- 
víduos indignos dêle, dilapidadores de um passado repleto 
de riquezas morais, de cultura que não pede esmolas às tra- 
dições de outros paises; para que o Brasil seja dêle mesmo, 
cônscio dos seus altissimos destinos, gigante desperto, cora 
ção em marcha a serviço de consciências limpidas, serenas 
mas enérgicas. 

Enfim, um Brasil que seja o Brasil de Teófilo Ottoni, 
capaz, nos seus filhos, de honrarem o seu maior herói, már- 
tir, idealista; sem dúvida já canonizado nos altares civicos 
da Pátria! 





A BANDEIRA DE NICOLAU BARRETO 
(1602-1604) 

Orville Adalberto Derby, tratando da bandeira de Nico- 
lau Barreto ( 1  ), encontrou "um dos bandeirantes, Brás Gon- 
çalves, o moço, fazeildo os seus prepara.tivos de viagem, 
contraiu dividas das quais os títulos conservados trazem 
datas entre 22 de julho e 8 de setembro de 1602. A 17 de 
fevereiro de 1603, estando a bandeira nas margens do rio 
Guaibii, Brás Gonçalves passou outra obrigaçáo de divida 
e, adoecendo depois, fêz testamento a 29 de julho, que foi 
apresentado por seu pai ao capitáo Nicolau Barreto, em 31 
de julho de 1603 e regist~ado em Sáo Paulo a 9 de setembro 
de 1604". 

Com respeito a outro bandeirante, Manael .de Chaves, 
afirmou: "tendo levado uma flechada de índios, fêz testa- 
mento em 2 de março de 1603 e faleceu em 2 de abril nas 
margens do rio Paracatu, onde se fêz o inventário e leiláo 
dos seus bens. A 14 de agósto o seu testamenteiro fêz uma 
declaraçáo num lugar designado como sertão têrmo e limi- 
tes que povoam os gentios Ternininós", que é a mesma de- 
signação dada ao lugar do falecimento de Brás Gonçalves 
uns quinze dias antes. 

"Dai se conclui que a bandeira de Nicolau Barreto par- 
tiu de Sáo Paulo logo depois de 8 de setembro de 1602, e 
que cinco meses depois tinha penetrado até As margens do 
rio Guaibii, que com pouco risco de errar, se pode identifi- 
car com o Guaicui ou rio das Velhas". 

Cita em nota que o mapa de Coronelli de 1688 dá um 
rio o qual pela sua posição topográfica é indubitàvelmente o 
rio das Velhas. O nome Guaibuig se aproxima da grafia 
do inventário de Brás Gonçalves, de que é forma moderna 
Guaicui. Antônio Piza escreveu na capa do inventário de 
Manuel de Chaves : Alto São Francisco. 



Alfredo Ellis Junior, apreciando a bandeira de Nicolau 
Barreto, salienta que "foram ao sertão todos os futuros vul- 
tos do bandeinsmo seiscentista, na sua primeira metade. 
Tem sido êste "raid" porém, estudado, sob uma orientação 
errada, a ponto de lhe atribuirem um itinerário exata.men~ 
te oposto do que na realidade percorreu. Foi a tropa de Ni- 
colau Barreto, a nosso ver, com o fito de penetrar no srirtão. 
próximo ao Peru, possessão castelhana, onde prosperavam 
as minas de Potosi, afamadas no mundo inteiro". 

Depois de referir-se a data de partida e a nominata dos 
bandeirantes, discorda do roteiro de Derby. 

"Documenias existem, porém, que provam, ex abundan- 
tia, ter Barreto t,omado rumo sudoeste e nunca trilhado as 
regiões, que a miragem do nome de Paracatu levou o dr. 
Derby a se desviar do bom caminho, na pesquisa histbrica". 

 relimi minar mente, o habitat dos indios tememrinós, 
apresados em número de 3.000, pelos bandeirantes 'desta 
razzia, nunca foi o terreno mineiro, nem tampouco o goia- 
no, antes, pelo contrário, ficava êle ao sul da capitania de 
São Vicente, e para atingir os sertões dessa nação gentlílica, 
era necessário passar pelas cercanias de Vila Rica, no Guai- 
rá" ( 2 ) .  

Passa a outras considerações que não aceitamos com- 
pletamente sobre Manuel Preto, embora, convenha isaber 
que não foi uma única vez que este bandeirante estêve no 
sertáo, porem, varias vêzes ia e vinha com indios. 

Bem assim não acreditamos no apresamento de 3.000 
indios que os inventários não confirmam. 

A carta, todavia, da Cámara Paulistana ao Governador 
Geral, Diogo Botelho, e decisiva (18 de julho de 1603), s 6  
bre a provisão punitiva dos bandeirantes, isto é, a cobran- 
ça da terça parte dos indios apresados no sertáo, teria como 
conseqüência a ida dêles ao "Piquin que é província do rio 
da Prata", onde permaneceriam se não pudessem vir de lá. 
livremente, sem onus. 

"Prova êste documento, que Nicolau Barreto estava 
para atravessar, na volta a S. Paulo, um chamado caminho 
do Pequiri, que é certamente0 afluente do rio Paraná, si- 
tuado na então Província do Rio da Prata, que, por fõrça 
de Tordesilhas, abrangia o Guairá hoje Estado de Paraná" 

' 3 .  Os dois anos da expedição levam a crer tivesse atingi- 
do os Andes, meridiano 65?. 



J. Alberto J. Robbe replicou em seu trabalho "A explo- 
ração do vale do S. Francisco pela bandeira de Nicolau Bar- 
reto (1602-1604) e a fábula da invasão do Guairá" (4). 

Apesar do exaustivo trabalho para repelir os argumen- 
tos de Alfredo Ellis Junior e renovar a tese de Orville Derby, 
ficaram dúvidas que o Dr. Washington Luís ( 5 )  não resol- 
veu, embora aceite o itinerário de Derby e Robbe. 

Lembra e retifica Robbe que o testamento de Brás 
Gonçalves foi escrito por Francisco Nunes Cubas a 17 de 
fevereiro de 1603, em Guaibihi. Onde fala de ~0~imatCLhi 
leu antes - foi e não achou sentido. Para admitir mon- 
tanha ou rio não tem o mesmo sentido. Admitindo como 
fizemos - cacique - tem. Não quis ver o resto - re- 
aões. .  .tinas -- do testamento corroído, conforme veremos 
a respeito de Manuel de Chaves para concluir dos dizeres de 
Brás Gonçalves, os índios (.leu temiminós e a . .  .pi~as, amoi- 
,iras), tribo do vale do São Francisco, vale que é mira de 
Robbe em seu estudo da bandeira (1602-1604). Cita o itine- 
rário do Padre Antônio de Araujo, consoante informes do 
handeirante Pero Domingues ( 1613) : Anhembi, Pirapetin- 
gui, Igua~ú, Rio Grande, Aguapei, Salto de Pirapora, Agua- 
pai acima, rio São Francisco, Guaiabii, Pará, barra do Par* 
catu e porto dos Amoipiras. Conclui ser êste o itinerário 
de Nicolau Barreto. Para nós, foi sim, porem, a metade 
sòmente ate o Rio Grande e Aguapei, margem esquerda do 
Paraná. onde tomou direção de Guairá. 

Washington Luis em "Na Capitania de São Vicente", 
252, pergunta, quem mudou de direção, se os homens que 
procuravam a bandeira de Nicolau Barreto ou se o próprio 
Comandante. 

"Ora. visto dêsse S. Paulo quem mudou de viagem pelo 
rio, deixando a companhia de Nicolau Barreto e foi pelo 
Tieté abaixo, evidentemente tomou a direção de Barueri, 
de Pirapora, de Itu, etc., foi em suma em direção do rio Pa- 
raná para oeste". 

"A tropa de Nicolau Barreto, que não mudou de di~eção, 
não poderia ir para oeste, porque então toda ela mudaria 
de direçáo; não seguiria para o sul porque logo chegaria ao 
litoral, nem para o norte porque logo esbarraria com as in- 
vias serras da Cantareira, Atibaia, Bragança, Contrafortes 
da Mantiqueira, que se fçissem transpostas, dariam também 
caminho para as nascenças do rio São Francisco". E deve- 
ria ser êste caminho se para lá se dirigisse, concuimos 116s. 

Afirma que Nicolau Barreto seguindo direçáo leste - 



Moji das Cruzes - renovara o itinerário de André de Leão, 
cuja expediço fóra infrutifera no São Francisco. 

Nota-se, primeiramente, que a tropinha, em seguimento 
da bandeira de Nicolau Barreto, mudou de direção, no mo- 
do de ver dos Camaristas, porque dirigindo-se a Moji das 
Cn.ueS vira que por lá não passara Nicolau Barreto. Seguira 
o Anhembi ou Tietè, mais abaixo, ou seja, em Pirapetiingui, 
que era porta para as excursóes de cativar indios. Ná~o se 
compreende uma turma de investigação ir em sentido com- 
pletamente oposto ao visado. A turma pequena seguiu itine- 
rário certo para encontrar-se com Nicolau Barreto. 

J. Alberto J. Robbe terminou seu trabalho com a se- 
guinte conclusão : "Nicolau Barreto não invadiu o Guaira, 
não atravessou o Paraná, junto a foz do Piquiri, não per- 
correu outros domínios castelhanos até as famosas minas 
de Potosi; não realizou, em suma, o grande raid intemacio- 
na1 que durante largo tempo se lhe atribuiu; mas, varando 
os sertões brasileiros, atravessando o vale imenso do São 
Francisco, ainda na  aurora do século XVII, inscreveu nos 
anais da história das bandeiras paulistas uma epopéia sin- 
qlarmente memorável". 
' Lembra o americano Orville Adalberto Derby que, es- 
tudando a bandeira de Nicolau "com os meios escassas de 
que dispunha", afirmou que a expedição foi ter ao São Fran- 
cisco, ao rio das Velhas e ao Paracatu. 

Vinte anos depois a tese de Derby foi abalada por Ellis 
e Taunay. Surgira (1953)  o trabalho minucioso de Robbe, 
reabilitando-a, com o qual não concordamos na plenitude 
da sua conclusão de itineráriq hipotético da referida ban- 
deira, nem com Washington Luis ( 1956 ) .  

Hipótese, aceitamos a de Alfredo Ellis Junior, confir- 
mada pelo abalizado mestre Afonso de E. Taunay e pelas ra- 
zões que vamos expor neste pequeno estudo de 2 de feve:reiro 
de 1957, aqui, neste querido Instituto Histórico e Geocráfi- 
co de São Paulo. 

Não é nossa especialidade o estudo do bandeirismo, nem 
vamos fazer polêmica, mesmo porque é falecido nossci ca- 
ríssimo consócio Robbe. Dr. Washington Luis jamais entrou 
em discussões, o que o tem colocado no trono da maior gló. 
ria da prudência e da firmeza de caráter ilibado, conhecido 
e admirado. 

Faremos pequenos lembretes sóbre : 1. Guairá, 2 .  Pi- 
qu i r i~  3 .  rio das Velhas, 4 .  Paracat ,~ e 5 .  índios Temin:inós. 



Serão homenagens aos bandeirantes dos.quais descen- 
demos e aos Capelões do Clero Secular ao qual pertencemos. 

Sabemos que o estudo moderno da História firma-se 
nos documentos. 

1. Guairá. 
Veio êste nome de um famoso cacique e aplicou-se ao 

vasto território ocidental do atual Estado do Paraná, limi- 
tado pelo Paranapanema, Paraná e Iguaçu. 

A missão jesuitica principiou no Paraguai, com as ati- 
vidades dos Padres Francisco Angulo e Alonso Barzana, em 
1585. Vieram de Tucumã. Nesse mesmo ano o clérigo Fran- 
cisco Salcedo saiu de Buenos Aires com Diogo de Palma 
Carril10 com destino a Bahia, para buscar jesuítas, a man- 
dado de D. Francisco de Vitória. O provincial, P. José de 
Anchieta, com aprovação do Visitador, P. Cristovão de Gou- 
veia, cedeu cinco: P. Leonardo Arminio, Superior; P. Ma- 
nuel Ortega, P. João Saloni, P. Tomás Filds e P. Estêvão da 
Grã. . 

Loyo que chegaram a Assunção, recebeuas o Bispo, en- 
tão, D. Frei Alonso Guerra. Reuniram-se os Padres das duas 
Províncias do Brasil e do Peru, em Córdoba do Tucumã, em 
abril de 1587. Pareceu aos recém-chegados que vinham 
meter foice em seara alheia. Retiraram-se, tendo comunica- 
do a decisão do Provincial. Parece que Filipe 11, apesar da 
união das coroas de Portugal e Castela, não desejava con- 
fusão nas empresas de espanhóis e portuguêses. O Padre 
Geral dos Jesuitas ordenou que a. nova missão pertencesse 
'ao Peru. (6) 

Confirmou tal ordem em carta de 1: de outubro de 1591. 
P. Marçal Beliarte, Provincial, então do Brasil, ordenou a 
retirada dos padres enviados pelo Padre Anchieta. Três 
pediram para ficar. P. Leonardo Arminio voltou 9. Bahia. 
Depois de falar de cada um em particular, concluiu Sera- 
fim Leite que "no dia 11 de agosto de 1588" marcou-se "a 
verdadeira data inicial da missão do Paraguai". (7)  

Entra. depois, nas fundações: Vila Rica do Espírito 
Santo ( 1576 i ; Ciudad Real í 1577 ) por Rui Dias Melgarejo, 
na bóca do Piquiri; Santiago de Jerez (1580 ), no atual Es- 
tado de Mato Grosso. O mapa de Seutterus (1720) põe 
Guairá na margem esquerda do rio Paraná, entre o Piqui. 
ri e o Paranapanema. Ciudad Real vem assinalada na mar- 
gem direita do Piquiri, perto da confluência; Vila Rica, na 
margem esquerda do Ivai, muito no interior, a meio curso 
do rio. 
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Confessa, entretanto, Serafim Leite que a solução defi. 
nitiva sôbre a que Província ficaria pertencendo o Gu:airâ. 
sòmente veio em 1607, ordenada pelo Padre Geral Claudio 
Aquaviva, embora a missão tivesse inicio, em 1588. :Logo 
esta existia desde essa data, restaurada, em 1607. Dai as 
datas seguintes que traz o Barão do Rio Branco. Era, por- 
tanto, zona conhecida e de fácil comunicaçãlo pelo Anliem- 
bi, hoje Tietê. Este rio paulista nasce na encosta ocidenta! 
da Serra do Mar, corre em direção E. para N.O. e depois 
S.O., até desembocar na margem esquerda do rio Paraná. 
800 quilômetros de percurso. Foi ai perto, uns 200 quilôme- 
tros depois, o arraial de Nicolau Barreto; indica o número 
de quilômetros percorridos: 1.000. Havia o rio Itatu, em 
cujas margens estêve a demolida Vila Rica. (8) 

Paranaitu era como chamavam os antigos a grande ca- 
choeira do Paraná. Seria foz do Piquiri ou Sete Quedas, 
também Paraná. Dois grupos principais de reduções indi- 
genas havia ali Paraná e Uruguai, Tape e Guará, 

Não é, pois, verdade dizer-se que Guairá não existia em 
1602-1603. Foi de fato reorganizado, em 1607; era todavia, 

- território evangelizado, anteriormente, até por São F'ran- 
cisco Solano. Três padres do Clero Secular de São Paulo 
acompanharam a Nicolau Barreto : P. João Alvares, P. Dio- 
go Moreira e P. Gaspar Sanches. Foram bandeirantes do 
Evangelho, poderosos auxiliares da tropa, desbravadora dos 
nossos sertões. 

2 .  Piquiri. 
Havia com éste nome o rio afluente do Sãlo Lourenço, 

na Serra do Caiapô e tinha contravertente no Taquari e no 
Araguaia. 

Em Minas Gerais, outro d6 mesmo nome, banha Elntre 
Rios e desemboca no Paraopeba. Outro, no Paraná, acima 
das Sete Quedas, onde Ellis colocou o arraial de Nic~olau 
Rarreto. 

No Rio Grande do Norte; também há Piquiri, atual fer- 
rovia Natal a Nova Cniz e termina no Curimatau. 

Isto sem falar dos dois Piquiris de São Paulo, lados da 
Moóca e outro imediações da Freguesia do ó. 

Todos estes Piquiris, não eram tão conhecidos corno o 
vizinho de Guairá, entre Paraná e Paraguai, onde estava a 
Ciudad Real. 

Eis que a referência da Câmara de Sáo Paulo, para. evi- 
tar confusão, acentuava na possível penetração do Piguiri 



que era da Provincia do Rio da Prata, aos componentes da 
bandeira de Nicolau Barreto. Logo estavam perto. 

3.  Rio das Velhas. 
É cidade mineira, cujo município abrange, na atualida- 

de, Santa Luzia, Nr S. Saúde, Bom Jesus de Matozinhos. 
Pau Grosso e N? S? da Conceiçiio de Jaboticatubas. 

Julga Diogo de Vasconcelos que o nome primitivo 
Uaimi-i -- rio das Velhas, cuja pronúncia indígena do i 
deu a portuguêsa Guaxzm, de que nasceu Guaicui. 

Aquela zona foi explorada por Fernáo Dias, só em 1674, 
embora tivesse ordens do Governador Geral, desde 1672. 

Explica em nota que os indios fingiam que os rios gran- 
des eram pais dos pequenos e de seus afluentes. Dai con 
cluia, sem nexo, o rio das Velhas; para baixo, pai (çuba) e 
da barra para cima çubará (pai partido). Çubará-buçú (pai 
partido grande), çubara-mirim, ao menor. Era o que vai 
de Itabira. Por abreviatura, êste ficou chamando rio das 
Velhas e aquêle simplesmente Sabará". (9) 

Referindo-se aos limites da América, nos tratados de 
17'77, dizia o ViceRei, D. Luis de Vasconcelos e Sousa, e in- 
formava sobre a fronteira de Rio Pardo com todas as dire 
ções", depois da parte sul do Jacui com o nome de Guaiba 
etc". (10) 

Isto é para lembrar nomes semelhantes em todas as re- 
giões do Brasil. 

O mapa do Padre Coronelli, citado nas controvérsias, 
e de 1688 e tem muitos erros graves. 

' 

É longa demais a excursão de São Paulo à zona minei-' 
ra imaginada, principalmente, para bandeira de pretensões 
de prata e, de modo especial, indios. 

Nada disto havia naquele sertão desabitado, na era 
em questão (1602-1604 ). Não descobriu minas porque nem 
noticias apareceram. Índios permanentes, lá não havia. 
Nenhum motivo, portanto, para uma viagem penosissima e 
inútil. 

4. Paracatu. 
Muitos lugares trazem este nome: 
1. Cidade atual no extremo norte de Minas Gerais, limi- 

tando-se com Goiás, Bahia e os municípios de São Francisco, 
Januário, Patrocínio, João Pinheiro e Monte Carmelo. 

O rio do mesmo nome passa a 50 quilometros da cidade. 
Povoado desde 1734; 2 .  Outro rio, ainda em Minas Gerais, 



a margem esquerda do São Francisco, com volume de 640 
metros cúbicos de água por segundo. 

A navegação é comum, embora dificultada pelar; ca- 
choeiras e correntezas entre o pôrto de Buriti e a respectiva 
ha~ra .  Nasce na Serra dos Pilões. 

No Rio de Janeiro, em Sergipe e na Bahia, tambérn há 
Paracatu e, neste ultimo, é rio afluente do Inhambupe. P. 
Simão de Vasconcelos escreveu a respeito dos Irmãos João 
de Sousa e de seu companheiro Pedro Correia, destinados 
a conversão dos Ibirajás ou Bilreiros. Pedro Correia, tmte 
riormente, fora mandado pelo P. Nobrega para salyar u i s  e s  
panhóis, prisioneiros dos índios, a cem léguas de distância. 
Vasconcelos chama a êste lugar Paranaitu (11 ), querendo 
dizer cachoeira grande do Paraná, porque Parana significa 
-- rio grande e Itu - queda de água, grande catadupa; sig- 
nificaria entáo : a grande cachoeira do rio grande ou Pa2'aná. 

O Sete Quedas é rio nas cercanias da serra de filara- 
caju; a queda é enorme ao penetrar no Paraná que mais 
abaixo toma o nome de rio da Prata. 

Além do canal maior que precipita fragorosamentf:. h& 
outros canais que se despenham ao Paraná, formand~~ r e  
demoinhos que se elevam em colunas enormes. Nicolau 
Barreto parou antes .da cachoeira. Maracaju (mudando o 
M por P e os j por t, leria o copista Paracatu), ou em. Pa- 
ranaitu, nai lendo ca daria também Paracatu. Esses copis 
t,as fazem trocas; já vimos muitas. 

O rio e zona dêste nome - Paracatu - não eram c o  
nhecidos por essa designação, em 1602, embora ainda teime 
Washington Luis em afirmar na bandeira de Nicolau Bar- 
reto: "Rio Paracatu, afluente da margem esquerda do São 
Francisco, identificado Guaimii com o rio das Velhas ou 
Guaicui, afluente da margem direita do citado rio São 
Francisco, nas proximidades da serra de Conunbataí". í 12) 

Os restos dos inventários citados no comêço dêste tra- 
balho, quase não se lêm mais com exatidão. 

Aquéle final "onde corimatai" pode levar-nos a aceita- 
ção do nome de um cacique e não serra, ou montanha. Co- 
m b a t a í .  . . 

A ata da Câmara Paulistana de 24 de novembm de 
1602, fala da proposta de uns dez ou doze homens para irem 
a procura da bandeira de Nicolau Barreto. Alarmadcis os 
Camaristas viram que desceram o Anhembi abaixo. Era 
evidente que para êsse lado seguira a bandeira referida, 



porque iam aqueles homens procurá-la, entre o Anhembi e 
o Paraná e não nos lados do São Francisco. 

Esta certeza Ihes viera por indagações dos vizinhosque 
tèriam visto descer pelo Anhembi a bandeira de Nicolau Bar- 
reto. Esta nota e decisiva, pois, % turma só partiu depois de 
ter verificado a direção exata para ir em seu encalço; 
Anhembi seguindo a Pirapetingui, Iguaçu, Rio Grande até 
Aguapei, exclusive, no Paraná. 

Na carta dos Camaristas de São Paulo, ao donatário 
da Capitania, Lopo de Souza (13 de janeiro de 1606), há re- 
ferências diretas a bandeira de Nicolau Barreto. Fora com 
300 homens, a mandado do seu irmão, Roque Barreto, capi- 
tão-mor. Gastou dois anos na viagem sertaneja e sofreu 
todas as peripécias de despesas e mortes de companheiros. 
Visto que era contra uma lei que os Padres da Companhia 
de Jesus trouxeram, o Governador Geral, Botelho, 
mandou provisão para tomar o têrço dos indios apresados 
para êie e, depois, veio ordem para aumento da porcenta- 
gem ao quinto. Fugiram desta punição e estavam homizia- 
dos fora de São Paulo, 65 dos 190 moradores. 

Foi um caso sério. Insinuavam que um bom caudilho 
chegaria do Peru. 

Os jesuítas envolveram-se no caso, porque os índios &- 
riam das suas aldeias. 

E logo a seguir, vem o caso do capitáo-mor que mandou 
300 homens ao sertão. O subconsciente diria que foi naquela 
direçáo a bandeira de Nicolau Barreto. 

Em Paracatu, no rio das Velhas e no rio São Francis- 
co, não havia indios dos jesuítas que lá não residiam, porém 
moravam em Guairá. 

A própria defesa do capitão-mor Roque Barreto, porque 
permitiu seu irmão fazer a viagem arriscada, insinuava 
afastar laclroeiras e assaltos dos indios as possessóes pau- 
listas. 

Era êste motivo sempre apresentado para invadir 
Guairá. Jamais se referiam ao vale do São Francisco, ter- 
ra de ninuém, e sem aldeias estáveis. Não havia motivo de 
renovar a tentativa inutil de André de Leão. Nem houvè 
indicios de metais, nem a presença de indios em quantida- 
de atraente. Fôra frustrada. Seria absurdo repeti-la naque- 
l a  direcão. ~ ~ 

. . 

Daí, vé-se a maior probabilidade %e Nicolau Barreto 
avizinhar-se . . do Guairá, para onde seguira o contingente..de 



defesa e de encontro. Sendo pequeno o número dêstes ex- 
pedicionários, seria temeridade que sòzinhos se dirigi!;sem 
à zona fortificada dos jesuítas. O motivo foi mesmo :& l o  
calização da bandeira de Nicolau Barreto, na zona guaíre 
nha; caso contrário, não tomariam aquela direção con:heci- 
da, desde 1588. 

5. Temininós. 
Este nome é grafado diversamente Temininós, Temi- 

minós e Maracajás. É dificil localizar o habitat dos índios; 
eram quase nômades. Ainda hoje os restantes procuram as 
épocas de frutas e outros alimentos em diversos lugares da 
sua produção. 

Havia Ternininós no Espírito Santo, onde o cacique Ma- 
racajaguaçu foi encontrado, antes de 1555. 

No Rio de Janeiro também havia índios dessa tribo. 
"Estes indios Maracajás e Terniminós parece que se de- 

vem identificar entre si. Apesar dos grandes progressos dos 
estudos indiográficos no Brasil, a classificaçh rigorosamen- 
te científica dos seus índios está por fazer, nem é fácil pela 
prodigiosa mobilidade dos mesmos". 

"Notemos simplesmente que o chefe dos indios niudsr 
dos do Rio, se apelidava Maracajaguaçu (Gato grande), de 
quem já falamos e ao qual chamamos Teminino". Capis- 
trano identifica-os expressivamente. Metraux, contudo, dis- 
tingue entre Temininós e Maracajás (Morgais, Maralraya, 
sinònimos, para êle, de Tupiniquins) ; mas sem a devid~ 
clareza". 

"Os Temiminós haviam de alcançar renome na con- 
quista do Rio de Janeiro, sobretudo um dêles: Martim Afon- 
so Arariboia". ( 13 ) 

No Sul, também, são encontrados Temininós em várias 
'zonas: São Paulo, São Vicente e Guairá de modo espiscial. 

Os Tupinães. ou Topiáes, do mesmo modo são eincon- 
trados na Bahia, São Paulo e Sul. Os Amoipiras encontra- 
vam-se, também, depois, no rio São Francisco. 

Querer localizar os fatos pelo habitat dêstes indios é 
muito arriscado e frágil argumento; eram nômades. 

Conclusáo. 
Pode-se ler no inventário, hoje todo corroído. de Manuel 

de Chaves: neste sertáo, das regiões platinas, conformie d& 
a entender o resto das palavras: "neste sertáo.. . tinas e 
iimites -que povoam os gentios do. . . (14)  nesta tranqueira 



onde ora. .  . do capitão Nicolau Barreto com seu arraial" 
etc. 

Tinas não será das regiões platinas? Gentios não serão 
do Guaira? Se estêve em outro lugar a 14 de ag6sto de 
1603, a bandeira estava em regiões que terminavam em 
. . . tinas. Não leu o copista catu de Paracatu, porém, . . . 
tinas. 

É o caso lembrado por Taunay - êsse arranjo de pala- 
vras daria no facile credimus quod volumus. Há, porém, 
elementos para a crença referida: Tinas conclui melhor 
Platinas do que Paracatu.. . 

Da famosa carta do P. Justo Mancilla Van Suck, diri- 
gida ao Padre Geral da Companhia de Jesus, transcrita por 
P. Pastells na sua "História da Companhia de Jesus na P r e  
vincia do Paraguai", em nota da p. 191, do primeiro volume, 
o trecho que nos interessa é o seguinte: 

"Una cosa, de que me pasmé mucho, me contó e1 P. 
Francisco Carneiro, que fué Rector de1 Collegio de Rio de 
Henero, y la lei escrita en uno papeles de1 P. Sebastian Ge 
-mes, grande Aposto1 de 10s Indios aqui, que Dios tenga em 
gloria, y es que e1 afio de 1602 ( ? )  fué de San Paulo buscar 
y traer Indios Nicolas Barreto, com licencia. de su herma- 
no, Roque Barreto, Capitan de la tierra, con capa de buscar 
minas ; y Ilevó en sua compania 270 portugueses y 3 clerigos. 
Unos 40 dellos dieron por aquelles montes con unos Indios 
Christianos, que embintdos de nuestros Padres de Vila Rica 
de Espirito Santo, avian ydo a buscar sus parientes y traer- 
10s para nuestras aldeas, y con efeto llevavan ia para ellas 
unas 700 almas; pero estos portugueses 10s tomaron a t e  
dos; aunque estos Indios Christianos les dezian que nues- 
tros Padres les avian embiado, y que alli cerca avia otros 
muchos infideles que llevar etc. Y para que estos Christia- 
nos después de bueltos no se quexassen, hos ahorcaron, n e  
gandoles confession que pedian, aviendo entre ellos un cle- 
rigo que 10s podia confessar. Y que para tantas desordenes, 
que ya de 40 afios atras continuamente liizieron, y aun t e  
davia hazen em tierras Christianas, ho haya castigo nin- 
guno ni yemienda.. . Ciudad de Salvador Bahia, 2 octu- 
bre 1629". 

É evidente o arraial perto de Vila Rica, da possessão cs- 
panhola, porque admitindo Paracabu a volta seria imensa 
e fora de roteiro e até de segurança para um grupo de in- 
vestigadores que, contornando a cachoeira, chegaram nas 
imediaçües de Guairá e retornaram, a seguir, ao arraial. O 
clérigo lembrado era P. Gaspar Sanches que entendia mui- 



to bem o castelhano porque parece descender de esparth6is, 
se é que êle mesmo não o era. 

A leitura Paranaitu ou regiões Platinas levará o lei- 
tor a aproximar-se do Guairá, quem ler Paracatu irá para 
o Alto São Francisco com muitas dificuldades e perigos de 
errar o caminho, se fôr viajando, conforme foi Nicolau Bar- 
reto. 

Logo, não e uma fábula lembrar Guairá na bandeira 
de Nicolau Barreto (16021604). É uma hipótese também 
de grande valor e mais verossímil viagem. 

Nio há, de fato, referência direta a Manuel Prêto, que 
prendeu outra turma em 1606-1607. Notamos, todavia, que 
Manuel Prêto estava sempre nessas caçadas de índios e 
não haveria nenhuma impossibilidade se além daquela 
apreensão de 1607, fizesse a anterior de 16021604 e outras 
mais, pois, em 1629, havia 40 anos que os paulistas assedia 
vam a região, isto é, desde 1589, após o inicio da reduçiio je- 
suitica, no Guairá. 

Seja como fôr, se hoje é difícil e quase impossivel mar- 
car o itinerário dos bandeirantes, quão dificilima e c o ~  
quanto heroismo deveria ter sido a sua realização concreta, 
digna de pasmosa admiração. 
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TRES ESTRELAS CADENTES 

(O bólide de Avanhandava, o meteorito de Lins e a 
ertrêla cadente de Penápolis) 

l? - O BOLIDE DE AVANHANDAVA 

a )  Histórico. 

Ao cair de uma noite do ano de 1952, os moradores da 
cidade de Avanhandava, na zona Noroeste do Estado de São 
Paulo, Brasil, observaram a passagem de uma belíssima es- 
tréla cadente. Vinha aparentemente de leste, apresentava 
o tamanho de uma lua cheia, bnlhava intensamente e dei- 
xava um rastilho crepitante. Como percorresse o espaço 
em baixa altura, ouviu-se um forte zumbido. 

No dia seguinte, compareceu a cidade um japonês para 
comunicar às autoridades ter caído em frente sua casa, no 
bairro do Borá, onde possuia sua fazenda, um astro vindo 
do céu. Os dados fornecidos pelo agricultor nip6nico iden- 
tificavam o objeto com aquêle visto no mesmo instante, em 
Avanhandava. 

Uma pequena caravana dirigiu-se para o local, tendo 
dali retirado o bólide. Levado para Avanhandava, ficou 
exposto numa farmácia. Desgraçadamente, curiosos foram 
retirando pedatps da peça, mutilando-a inutilmente. 

b )  Descrição 
A estrela cadente de Avanhandava arremessou-se ao solo. 

em grande velocidade, com pequena inclinação, tendo p e  
netrado na terra um pouco mais de um (1 metro. Media, 
aproximadamente, trinta (30) centimetros, em cada uma 
das três dimensões. Era um sólido irregular, de faces q u e  
se planas e em número de dez, provavelmente. A superfície 
externa bastante lisa, escura, quase negra, sugere ter havido 
um cozimento, próximo da fusão, numa casquinha inferior 



a um milímetro de profundidade; não apresenta nerùlum 
indicio de vitrificação. A massa interna é branco-acinzen- 
tada, granulosa, muito dura, porém esbruga-se, desagrega-se 
ao choque dos dentinhos de uma serrinha de cortar ferro. 
Composiçáo pétrea. Lembra muito um bloco de concreto. 
Feito um pequeno teste pelo dr. Paulo, do I.P.T., revelou 
não conter material de construção. 

Graças a boa vontade de meu amigo Francisco Cc~rrêa, 
gerente do Banco Noroeste de Penápolis, pude percorrer 
com êle e em seu automóvel, várias cidades, em busco dos 
fragmentos daquele astrólito. Localizei apenas duas partes, 
felizmente as principais. 

Na ' prefeitura Municipal ' de Avanhandava encontra-se 
um fragmento, cujo peso é 1.590 gramas, tendo doze ( 1 2 )  
centímetros na maior altura.. Filmei-o e fotografei-o, colo- 
cando conio fundu .uma placa-com o nome daquela Prefei- 
tura, para documentar melhor. É um canto ou ponta do 
meteoro e que termina em ângulo triédrico, com duas :faces 
planas e perpendiculares entre si. Pedi ao atual chefe do 
executivo, sr. Olavo Fornazari, -que guardasse com muito 
zelo aquela relíquia de origem cósmica. 

No Colégio Estadual e Escola Normal de Lins encontra- 
se o fragmento maior, que por representar mais de 70410 do 
astro, pode ser considerado como o próprio bólicie. Quem 
nos atendeu ali foi o prof. Nelson Toledo Martins, secretário 
do estabelecimento. A pedra pesava 7.740 gramas. Apre 
sentava umas trincas bem visíveis, sendo possível que tal 
início de fragmentação tenha se dado com o impacto wntra 
o solo. Pessoas que assistiram a extração do bólide de den- 
tro do buraco, informam que, realmente, havia mais d e  uma 
linha de fratura esboçada; que, entretanto, o bloco for:% en- 
contrado, retirado e transportado numa só peça. A frag- 
mentação ter-seia dado já na cidade, por curiosos e à custa 
de marteladas. Não é, pois, de se excluir a possibilidade de 
ter se iniciado uma fragmentação no espaço, fato bem ca- 
nhecido na história das estrêlas errantes. E tal era o estado 
de resseguimento interno da massa, quando eu a exam.inei, 
táo pronunciada a perda de adesão e conseqüente formação 
granulosa, que chego a me convencer de que se ésse astrólito 
se fragmentasse num instante de maior compressão atm& 
férica, grande porção, senão toda a massa dos aerólito:~ de- 
correntes, ter-se-ia desagregada, em pedregulhos e partícu- 
las, transformando-se numa poeira cósmica, luminosa e c r e  
pitante, por certo de  momentâneo, porém, de deslumbrante 

~. ~ ~ 

. ~ 

esplendor. . . .  



C )  A estréia chorava. . . 
O bólide de Avanhandava, ao ser desenterrado, encon- 

trava-se altamente embebido de água, com certeza absorvida 
após a queda. Uma vez fora da terra, começou a suar e 
durante vários dias continuou minando água. Correu o 
boato e o povo ia à farmácia ver a estrêla que chorava. 

d )  O nome oficial. 
Na ocasião da queda daquele astro, fie o competente co  

municado ao Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, 
propondo que se denominasse o respectivo astrólito de Bólide 
de Avanhandaca, o que foi aceito pelo sodalicio. No volume 
LI, relativo ao ano de 1953, da revista daquele Instituto, 
página 36, ao dar exemplos de objetos cósmicos caidos na 
Terra, citei o bólide de Avanhandava. 

e )  Classificação. 
O bólide de Avanhandava pode ser assim classificado: 
Classe: astro opaco. Categoria: astrólito ou estrêla ca- 

dente. Sistema : solar. Grupo : estrêla cadente esporádica, 
isto é, não periódica. Natureza : pétrea. Aparecimento : pre. 
senciado. Destino : caído e coletado. 

f ) Conserrtação. 
E indispensável que se providencie, quanto antes, o re- 

colhimento do fragmento maior do Bólide de Avanhanda- 
va, atualmente em poder do Colégio Estadual e Escola Nor- 
mal de Lins, a fim de ser colocado no Museu do Estado ou 
entregue a seção competente da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras. Assim, não só estará livre de se perder, 
como ficar8 exposto à visitaçáo pública de milhares de pes- 
soas, e, em especial, poderá ser estudado fàcilmente por es- 
pecialistas na matéria, os quais têm na Capital do Estado 
institutos científicos habilitados para a realização das aná- 
lises competentes. 

20 - O PROVÁVEL METEORITO DE LINS 

Quando eu me encontrava em Lins, examinando o B& 
lide de Avanhandava, um senhor me disse que havia um 
objeto metálico, considerado estrêla cadente, no Laborat& 
rio de Análises do Solo, sito à rua Rio Branco no 994, de 
propriedade do engenheiro químico Hugo Celso Gomes Dou- 
rado. 

Fomos imediatamente Bquêle instituto. Com efeito, o 
dr. Gomes Dourado, que aliás ia mudar-se para Araçatuba, 



apresentou-nos um pequeno bloco metálico, de 10 cm,.  de 
'~Itura por 6 cms. de transverso, aproximadamente; maciço 
nalgum lugar, cheio de cavidade noutros pontos, pesado, 
cor cinza. Era apenas um fragmento, pois já haviam ti:rado 
p2quenas e diveras partes a golpes de talhadeira. O do:ador 
da peça e informante disse ao engenheiro ser aquilo uma 
estrela filante que caira do céu, de cujo acontecimento fõra 
testemunha. 

A peça apresentava indício evidente de ter passado por 
:um processo de fusão em alta temperatura, devendo ter se 
aproximado do estágio de ebulição, pois as câmaras ocm t e s  
temunhavam a formação e desprendimento de gases. Tais 
'células . ~ variavam de diâmetro, entre 1 e 10 milímetro$;. 

De posse daquele objeto, o engenheiro não pretendeu 
dar inteiro crédito ao doador e informante, medida aissaz 
muito prudente. Aventou a hipótes de se tratar de um prcl 
d t o  de  fundição. Fêz, então, breve análise com os meios 
~disponiveis de seu laboratório, verificando a predominância 
quase absoluta do niquel puro e a inexisténcia do menor 
traço de ferro. Sabendo-se que as fundiçées do interior do 
Estado não possuem forja especial, nem tratamento a d e  
quado para trabalhar com niquel puro, e tendo-se em insta 
os elementos que pudemos notar nas obsewaçées por nos 
feitas, pode-se registrar e catalogar o Meteorito de Lin:; c@ 
mo provável objeto de origem cósmica. 

3e - UMA ESTRÊLA CADENTE DE PENÁPOLIS 

Para reunir e completar minhas informaçóes sôbn? fe- 
nòmenos de igual natureza e ocorridos numa mesma :aona 
do Estado, transcrevo um trecho de minha autoria, inserto 
à página 36 do volume LI, da revista do Instituto Hist(irico 
e Geográfico de S. Paulo, referente a um curiosissimo a,con- 
tecimento produzido por uma estrêla fugaz, em Penápolis, e 
do qual fui testemunha. 

"Numa t,arde de julho de 1952, na hora do crepúsculo, 
em Penápolis (S. Paulo-Brasil ), presenciei a passagem de 
uma linda estrêla cadente. Ela desceu sôbre o horizcinte, 
traçando um ãngulo quase reto. Apareceu a uns 70 graus 
de altura e foi deixando um rasto luminoso, muito lonip e 
bem largo, como se o astro se fosse decompondo. Ao aiprcl 
ximar-se do horizonte, quase sôbre a silhueta do casizrio, 
tornou-se grande como a Lua e sumiu subitamente. M:as 'o 
que se me afigurou realmente curioso foi o seu rasto,o qual 
'perdurou nos cêus de Penápolis por uhs dez niinutos. O 



vento soprava de noroest5. O rasto foi-se recurvando para 
sudeste, em sua têrça parte inferior, enquanto se alargava 
e se refazia lentamente. Aos meus olhos admirados e aos 
de meus familiares êle tomou a forma de um enorme e ele  
gante pescoço de cisne. Em seguida seccionou-se em três 
partes que se foram dissipando, apagandese e se acomo 
dando de qualquer forma em nosso meio". 

49 - CONCLUSÃO 

Creio ter cumprido o meu dever, como simples professor 
de Geografia, fazendo êste comunicado ao Instituto Histb 
rico e Geográfico de S. Paulo, no qual registram três fen& 
menos de ordem cósmica. O meu objetivo principal é veicu- 
tar tais noticias, na expectativa de que possam despertar 
interêsse entre os cientistas que se ocupam de problemas 
dessa natureza. 





HOMENAGEADO O PADRE MANUEL 
DANÓBREGAEMSUATERRANATAL 

Na data de 3 de novembro de 1956 foi inaugurada em 
Sanfins do Douro, Portugal, na terra natal do Padre M a  
nuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, uma lápide de 
bronze enviada pela comunidade luso-brasileira. paulistana, 
por iniciativa dos doutores Tito Livio Ferreira, José Au- 
gusto da Silva Ribeiro e José de Me10 Pimenta. Nessa opor- 
tunidade o coronel Augusto Pinto de Siqueira, Governador 
Civil de Vila Real, pronunciou o seguinte discurso: 

Por feliz iniciativa de um grupo de ilustres portuguê- 
ses e brasileiros de São Paulo, secundada jubilosarnente 
pelo Govêrno que aqui tenho a subida honra de representar 
é-nos dada neste momento a gratissima oportunidade de 
inaugurar uma memória ao Padre Manuel da Nóbrega, no 
próprio coracão desta sua aldeia natal de Sanfins do Douro. 

Essa memória é bem simples na sua contextura, como 
simples foi a gra.nde figura que nela ficará perpetuada; no 
entanto e apesar disso, que extraordinário simbolismo ela 
traduz para nós e representará para as gerações futuras! 

A placa de bronze que constitui o seu elemento funda- 
mental, veio de São Paulo para ficar incrustada neste bloco 
monolitico de belo granito transmontano; foi um artista 
brasileiro que concebeu afigura do Padre Manuel da Nóbre 
ga, operários brasileiros que a realizaram no bronze. 

O plinto, ao qual um artista português deu forma e pru- 
porções, foi talhado na rocha informe pelas mãos calejadas 
de canteiros portuguêses. 

A figura em bronze. do Padre Manuel da Nóbrega, par- 
tida da terra sagrada do planalto de Piratininga, transpòs 
o largo Atlântico, êsse grande "Lago Lusitano", num mag- 
nífico barco português, cortando ondas já sulcadas desde 
há séculos pela gloriosa Cruz de Cristo, para ficar etema- 
mente implantada neste abençoado recanto do sagrado solo 
Trmmontano. ~ . ~ ~ ~~ . - 
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Assim, as duas Pátrias irmãs ficam ligadas pelo espi- 
rito e pela própria carne, através dêste singelo monumi?nto, 
pequeno nas suas proporções materiais, mas gigantesco, 
imenso, no seu altíssimo significado espiritual. 

Ate os próprios materiais que o constituem lhe empres- 
tam especial sentido. o bronze e o granito são bem materiais 
e eternos, como eternos são os sentimentos que êles aqui re- 
presentam, de perpétua união entre as duas Pátrias irmãs. 
para maior projeção e glória da civilização comum, do es- 
pírito comum de Lusitanidade ! 

O duro granito trasmontano, símbolo da rudeza da, pai- 
sagem destas serras majestosas e da fortaleza de ânimo das 
gentes que as habitam, fica assim para sempre ligado ao bron- 
z e  paulista, que bem traduz o perseverante heroismo dos 
Bandeirantes ousados e a majestade da obra imensa que 
realizaram e continuam .firmemente levando a cabo. 

Nasceu Manuel da Nóbrega há 439 anos, comple1;ados 
há poucos dias, nesta então por certo insignificante aldeia 
de Sanfins do Douro. 

De boa cêpa - filho do Desembargador Baltazaa da 
Nóbrega - faz os seus estudos nas Universidades de Paris, 
Salamanca e por ultimo de Coimbra, onde completa, com 
24 anos, a sua formatura em Cânones. 

Aluno brilhante, presta provas para lente da ciouta 
Universidade. Só um defeito físico, a gaguez, o impede de 
ascender à cátedra universitária. 

O insucesso pouco poderia representar para um j,ovem 
que, como Manuel da Nóbrega, provém da melhor linhagem 
e dispõe de abundantes bens de fortuna. Com posiç5.0 so- 
cial destacada, possuidor de inteligência esclarecida e dos 
conhecimentos que constituíam o saber humano da sua, épo- 
ca, largo futuro risonho, despreocupado e feliz, estaria f&- 
cilmente ao seu alcrtnce. 

Mas Manuel da Nóbrega não é um jovem vulgar. Fa- 
lhada a carreira docente universitária, não por falta di? me. 
ritos mas pela razão apontada. dispõe-se a tudo sacfificw 
para servir o seu semelhante, para propagar sua Fé. 

Criara então 1nácio de Loiola a Companhia de Jesus e 
Manuel da Nóbrega ingressa no seu seio. 

Entretanto, os negócios do Brasil, cujo território fora 
dividido em capitanias e conferidos aos respectivos capitães 
os mais altos po5eres. não vão bem. 

D. João 111, com espírito esclarecido, sente a necetrsida- 



de de criar um poder central que oriente, discipline e uni- 
formize a ação a desenvolver no imenso território. 

É assim que, em 1549, foi nomeado Governador Geral 
Tomé de Sousa, que parte para o Brasil com um milhar de 
homens e meios adequados. 

Entre a sua comitiva contam-se quatro padres jesuítas 
e dois irmãos leigos, tendo por Maioral o Padre Manuel da 
Nóbrega. Partem com a missão de evangelizar, de con- 
verter à Fé católica os naturais do novo território. 

Tal circunstância, na aparência banal, pois se trata de 
seis homens apenas, reveste na verdade importância excep- 
cional pela alta categoria do homem que os conduz. 

Manuel da Nóbrega parte alegremente. Tem a certeza 
da vida dura, trabalhosa, incerta que o espera, mas nada 
o detém, pois sabe que vai servir Deus, a Pátria e a Huma- 
nidade. 

"Na História do Brasil - refere Stefan Zweig - essa 
obra sem exemplo na História, foi a mão de Nóbrega que 
escreveu a primeira página e todos os traços feitos por essa 
mão enérgica e firme permaneceram indeléveis até ao pre 
sente". 

A Providência vela pelo destino dos homens e das na- 
ções - e pode na verdade considerar-se como verdadeir* 
mente providencial a ida de Manuel de Nóbrega para o 
Brasil. 

Desprendido de si, alheio a qualquer preocupaçáo de co- 
modidade ou conforto, emag~ecido, pálido, heróico - per- 
corre incansàvelmente o território do Brasil de Norte a Sul, 
evangelizando os indígenas, defendendo com energia o s  seus 
interesses, pregando os bons costumes entre os colonos bran- 
cos, dando ao Rei os melhores conselhos, na sua magnífica 
correspondência, para o melhor aproveitamento da nova 
Terra de Santa Cruz. 

A ação desenvolvida junto do Governador Tomé de 
Sousa, aconselhando, orientando, terá sido, por certo, da 
mais alta importância e decisiva influência. 

Patriota, bravo, decidido, teve papel preponderante na 
expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. 

"Por toda a parte era Nóbrega o iniciador; podem seus 
discípulos e sucessores, de Anchieta a Vieira, ter-se tomado 
mais populares do que éle no Brasil, mas não fizeram mais 
do que desenvolver idéias suas; onde construíram, já encon- 
traram os alicerces" - afirma ainda o testemunho Ulsw 
peito de Stefan Zweig. 
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Homem de inteligência superior e larga visão, sente- a 
necessidade de penetrar para o interior do território, de aí 
criar um núcleo central para a sua atividade, verdadeiro 
foco de irradiação da sua ação niissionária e civilizadora. 

Após largos reconhecimentos, milhares de quil6metros 
percorridos, trabalhos e canseiras sum par, escolhe para 
ésse efeito, com seguro critério, Piratininga, região plana- 
tica do interior, náo longe do mar, mas liberta da su:a in- 
fluência direta., com condições ideais para. a colonização 
branca: media altitude, clima temperado, solo úbere e rico, 
facilidade em estabelecer comunicaçóes. 

Em janeiro de 1554, levanta-se ali a primeira edificaçáo, 
bem precária por certo, que será simultaneamente ha.bita- 
çáo, igreja., em breve, escola. . . E assim nasceu S. Paulo' 

A glória da sua fundação reverte, pois, integralmente, 
para o ativo já tão rico do Padre Manuel da Nóbrega. 

Foi o seu cérebro superior, a sua larga visão, o seu âni- 
mo forte que o determinaram. Era o CHEFE - bem apoia- 
d o  embora em magníficos e dedicados colaboradores. 

Os acontecimentos futuros estavam destinados a con- 
sagrar da forma mais brilhante a justeza do raciocínio dp 
Manuel da Nóbrega. 

A princípio timidamente, depois com mais acentiuado 
ritmo, por último em impressionante progressão geoniétri 
ca, o desenvolvimento de S. Paulo tem tomado tais propor- 
ções, que constitui hoje um assombro para o mundo. 

Essa grande urbe, o maior empório comercial e iridus- 
trial da América Latina, por certo o centro popu1aciona:l em 
mais rápido desenvolvimento no mundo de hoje, foi fun- 
dado por um português saído dêste belo e admirável riincão 
.trasmontano de Sanfins do Douro; foram os heróicos b+n. 
deirantes luso-brasileiros que lhe alargaram o âmbito, ciian- 
do-lhe espaço para onde lançar OS seus gigantescos tentácu- 

.los; é hoje uma operosa colônia portuguêsa de mair; de 
200.000 almas que concorre decisivamente para o seu im- 
pressionante desenvolvimento, com o seu talento, a sua ati- 
vidade incansável, o seu trabalho constante, sério e hom?sto. 

Glória, pois, ao Padre Manuel, da Nóbrega! G1ór:ia a 
todos os portuguêses e brasileiros que deram feliz continui- 
:dade à sua arrancada decisiva! Glória à grande Comuni- 
dade Luso-Brasileira, que Deus mantenha unida e forte, 
para garantia dum próspero futuro, na paz, de portuguêses 
e brasileiros ! . . ._ L .  : 



Meus Senhores : 

Foi um conterráneo nosso, o comendador Abílio Bre- 
nha da Fontoura, nascido na vizinha cidade de Chaves e 
dali saido menino e moço para triunfar. a custade trabalho, 
inteligência e probidade, nessa magnífica S. Paulo, o feliz 
portador da placa de bronze que acaba.mos de inaugurar. 

Mais do que isso, o comendador Brenha da Fontoura 
é um dos mais entusiastas animadores da "Campanha PaJ- 
dre Manuel da Nóbrega", que se propõe levantar em S. Pau- 
lo uma estátua condigna ao seu Fundador, o grande Tau- 
maturgo. 

Creio bem que o comendador Brenha da Fontoura, fe- 
lizmente aqui presente, será daqueles que mais intensamen- 
te vive a emoção e solenidade dèste monumento inesquecí- 
vel, pois goza do raro privilégio de o poder sentir simultá- 
neamente como bom trasmontano e como paulista adotivo. 

Possa êste momento, Senhor Comendador, servir de 
grata compensação aos esforços feitos por V? Ex? para dig- 
nificar e prestigiar a grande figura do Padre Manuel da 
Nóbrega. 

Na sua pessoa saúdo todos os portuguêses que, labutan- 
do no Brasil para engrandecerem a grande Pátria irmã, 
nunca se esquecem do velho Portugal que os viu nascer s 
ali mantêm bem vivas as grandes virtudes ancestrais da 
Raça. 

E queira V! Ex? ter a bondade de transmitir aos portu- 
guêses e brasileiros que denodadamente se têm batido para 
colocar o Padre Manuel da Nóbrega naquele lugar cimeiro 
que de direito e de justiça lhe compete e a Verdade Hist& 
rica lhe não poderá negar - queira transmitir-lhes, Senhor 
Comendador, a par da nossa firme confiança no brilhante 
futuro da Comunidade LuseBrasileira, os agradecimentos 
fraternos e muito sinceros do Governador do Distrito e de 
todos os Trasmontanos. 





DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ANTONIO 
SILVIO CUNHA BUENO, EM 7 DE JULHO DE 1955, 

NA ACADEMIA DE CIÊNCIAS DE LISB6A 

Grande honraria é para mim essa de entregar 6 Acade- 
mia de Ciências de Lisboa, em nome da Comissão do Quarto 
Centenário da Fundação da Cidade de São Paulo, a Meda.. 
lha comemorativa de tão grande e merhorável acontecimen- 
to, que, analisado nas suas origens histCric~sociológicas, é, 
em suma, uma afirmação do mais alto sentido da civilização 
portuguésa, que, dando novos mundos ao Mundo, como o 
disse o vosso Poeta, marcou a nacionalidade brasileira com 
o selo eterno da Fé. 

Muito nos sensibilizou que uma entidade cultural da. 
significação desta Academia houvesse dedicado uma sessão 
solene, especialmente comemorativa do Quarto Centenário 
da Fundação de São Paulo, associando-se, destarte, ao jú- 
bilo do povo bandeirante e brasileiro pelo transcurso do 
acontecimento tão grato à comunhão que fala a mesma lin- 
gua e se alimenta das mesmas tradiçóes. 

Para dar um testemunho da gratidZo paulista por esta 
iniciativa tão altamente representativa, com efeito, dos la- 
ços perenes que ligam as duas culturas, a Comissão do Quar- 
to Centenário da Fundação de São Paulo mandou cunhar 
a Medalha que, neste momento de tão intensa luso-brasili- 
dade, trago em nome do Povo Bandeirante, para oferecer a 
esta Academia, menos como um ato de retribuição formal 
e protocolar do que como demonstração inequívoca de seri- 
timentos comuns e fraternos que unem mais uma vez, no 
mesmo complexo emocional, brasileiros e portuguêses. 

Essa união é que São Paulo timbrou em acentuar etii 
tõdas as manifestações do seu Quarto Centenário, vinculan- 
do a sua tradição ao ensinamentc lusitano que, no Brasil, 
teve, por assim dizer, o condão de se mostrar como profun- 
da identificação da terra descoberta com o Povo que a d w  
cobriu e colonizou. 
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Dois dos maiores fatos históricos, nestes últimos tem. 

pos, tiveram, no Brasil, o mérito de acentuar na sua cele- 
bração as raizes portuguêsas que os exaltam: o Quarto Cen- 
tenário de São Paulo, que representa o início de uma civil+ 
zaçáo tão expressiva, em qualquer época, da grandeza nacio- 
nal, e o Tricentenário da Restauração de Pernambuco do Do- 
mínio holandês, que reflete as constantes históricas de Por- 
tugal na fixação de um tipo de cultura informada pelo sen- 
timento mesmo de Liberdade. 

Nenhum dêsses acontecimentos, qual dêles mais itipico 
da presença lusitana no Brasil, teria sido possível sem os 
marcos fundamentais da vossa colonização, assinalada por 
um poder surpreendente de integração social, capaz dt? dar 
ao povo colonizado a perspectiva histórica e humana di? sua 
vida livre e digna. . 

Foi sob a influência decisiva do português que, nos cam. 
pos de Piratininga ou nos Montes dos Guararapes, em lutas 
ingentes de fixaçáo, do elemento humano, se traçaram di- 
retrizes definitivas, que constituem os caminhos irrecusáveis 
da brasilidade, sempre voltada. para a certeza de qui? ser 
fiel a cultura lusitana é assegurar a grandeza do seu prbprio 
destino. 

Na verdade, não houve' vicissitudes, nem incertezas, nem 
aventuras que, numa nação jovem, constituem como que o 
tributo de sua inexperiência, capazes de nos desviar dêsse 
roteiro ancestral, que nos garantiu, num milagre admirável, 
a unidade da língua e da Fé. 

A unidade nacional brasileira., que espanta em Pai!; tão 
vasto e ecològicamente tão diversificado e até dividido em 
regiões de economia diferenciada, nada mais é do que o 
resultado objetivo e tangível do espírito de aglutinação so- 
cial da colonizaçáo portuguêsa. O grande mérito da vossa 
açáo em terras lusetropicais foi náo exacerbar em antago. 
nismos de regiões ou de tendências, as diversas conjuintu- 
ras geográficas ou sociológicas. A miscigenaçáo brasileira, 
longe de ser um entrave a unidade biesocial, contribui11 
para ela: com efeito, no meio de raças que podiam se e:ntre. 
mar em conflitos irremediáveis, nasceu uma Nação sem se- 
parações nem desconfianças, fortalecida pelo milagre por- 
tuguês da união de etnias emergentes. 

No prefácio que o mestre da Sociologia brasileira, Gi:- 
berto Freyre, escreveu para o livro de Ernani da Silva Briuno, 
intitulado "História e Tradições da Cidade de S. Paulo?', e 
com que se assinala considerável marco nas comemora~çóes 



culturais do Quarto Centenário da Capital Bandeirante, 
acentua-se com muita razão: "S. Paulo nunca foi - nem 
nos seus dias mais humildes - povoação ou burgo isolado 
do resto da América, a princípio colonizada principalmente 
por portuguêses e jesuítas e, de certa altura em diante, auto- 
colonizada: façanha de que a gente paulista participou 
mais do que nenhuma outra através de Bandeirantes qu-, 
ao sangue ibérico-português e espanhol - juntavam quase 
sempre o sangue indígena". 

Pois essa "façanha" de que nós, paulistas, participamos 
mais do que qualquer outra gente, é o traçado vivo da lusz~ 
tanidade atuando entre raças diversas e as vêzes conflitantes 
no sentido especificamente criador da unidade étnica e social. 
Por isso, podeis vós todos, portuguêses que dilatastes com os 
vossos descobrimentos a Fé e o Império, orgulhar-vos de ver 
em centros conlo S. Paulo, modêlo do progresso cultural e 
material em áreas luso-tropicais e na América Latina. a 
vossa lição imica no mundo. Infundistes no Brasil uma 
personalidade histórica que não estaria completa, de res- 
to, se ao lado dos vossos colonizadores - um Martim 
Afonso de Souza ou um Duarte Coelho, ou dos vossos gran- 
des estadistas maridados servir em terras ainda inóspitas, 
como Tomé de Souza ou Mem de Sá - não estivessem os 
padres da Companhia de Jesus, que, na expressão de Gil- 
berto Freyre, converteram "a remota Piratininga, de sim- 
ples aldeia de jesuítas e caboclos em cidade múltipla". 

Um dos livros mais tipicamente paulista pelo gôsto 
não apenas histórico mas sociológico, de descrever a nos  
sa vida e a nossa formação, é, decerto, "Vida e Morte do 
Bandeirante", em que Alcântara Machado, apegando-se 
sempre a nossa tradição espiritual e cristã, salienta quan- 
to representou para São Paulo a catequese com que Por- 
tugal completava a sua obra de desbravamento da terra 
descoberta, carregada de pecados. Bastaria citar as pala- 
vras do escritor paulistano para mostrar quanto foi Portu- 
gal vigilante na defesa da nossa gente e na preservação do 
seu destino. Depois de frisar que, em terras novas, semi. 
bárbaras, a fragilidade moral dos homens é maior, escre- 
ve Alcântara Machado: - "A emenda virá dos jesuítas. 
Porque só eles podem mostrar, como Anchieta, por baixo 
da roupeta esfarrapada, feita de retalhos de velas náuti- 
cas, a carne devastada e emudecida pelas penitências. For- 
tes da autoridade que lhes outorga uma vida intemerata, 



não atendem nem à qualidade de pecadores, nem a vio- 
lência das medicinas". 

Estão vendo os portugueses, que, no Brasil, a sua per- 
petuidade é indiscutivel. Apraz-me declarar nesta Acade- 
mia, que e um nucleo de glórias universais, a satisfação 
com que explicamos a nossa excepcional posição no cenk- 
rio americano em função da fidelidade jamais desmeritida 
à lição portuguêsa, que nos sustenta unidos na própri:a di- 
versidade sobre que assentamos a nossa. vida. 

Senhor Presidente da Academia de Ciências de Lisboa: 
podeis compreender a emoção de uma paulista ao fazer-vos 
entrega, em nome de sua terra e de seu povo, em nome 
da Comissão do Quarto Centenário da Fundação de São 
Pauio, da Medalha em que a voz do passado se une :3. do 
presente para dizer, na duração dos testemunhos comovidos. 
do nosso reconhecimento e da nossa exaltaçáo pela maneira 
altamente carinhosa com que vos ligastes as celebrações da 
nossa magnífica efeméride. Não vos esquecestes de nó!; ou- 
tros, paulistas, como não nos esquecemos de vós, portuguê- 
ses: que fôstes em João Ramalho o patriarcado benéfico e 
construtor, lembrado, numa das cruzes da Medalha de Pra. 
ta que vos trazemos, (como capitão da vila de Santo Aridre, 
assim mencionado por Tome de Souza em carta a El-Rei, 
enviada de Salvador e datada. de l? de junho de 1553); por- 

' tugueses que fôstes com o vosso descobrimento, assinalado 
por igual na Medalha de que seu portador pela cruz calr~rali- 
na, os esteios do progresso e da civilização cristã naquelas 
terras que Camóes chamou "viciosas"; portuguêses, finalinen- 
te, que fóstes com os vossos padres de catequese, os legioná- 
rios da Cmz que se estampa nos céus brasileiros e que, nes- 
ta Medalha simboliza o sinal permanente da crença com 
que formastes para sempre o nosso espírito e o nossc' ca- 
ráter. 

Receba esta Academia de Ciências de Lisboa o tributo 
paulista na pessoa do seu eminente Presidente. Quatrocen- 
tos anos de uma vida devotada a tradição aqui estão diiznte 
déste cenário admirável em que ao saber de experiéricia, 
feito tão exaltado pelo vosso Poeta maior, se alia a ternu- 
ra por uma Nação que saiu e resultou do amor lusitano. 
Somos profundamente reconhecidos as vossas homenagens. 
Escrevestes, com elas, novo capitulo na História cada vez 
mais viva da nossa coinpreensáo luso-brasileira. Sob o teto 
augusto desta Casa neste momento, duas nações vo1ta:m 3 
sfirmar a sua amizade indestmtível. Nenhuma hora me 



Ihor para faz&lo do que esta, sob a recordação de quatro 
séculos de tenacidade e de trabalho e a emoção indizivel da 
nossa fidelidade ao passado. 

São Paulo não vos está apenas grato: êle vem dizer-vos, 
Sr. Presidente e Srs. Membros desta Academia gloriosa no 
mundo inteiro, que êsse reencontro no tempo é a retomada 
dos eternos caminhos da lusitanidade. 





ESB6ÇO HIST6RICO DA CAPITANIA DE S. VI- 
CENTE NO SÉCULO XVI ATRAVES DO EPISTO- 

LÁRIO DOS JESUÍTAS 

2.Q parte 

CARTA DE JOSZ DE ANCHIETA AO P. GERAL DIOGO 
LAINEZ - SAO VICENTE, 12 DE JUNHO DE 1561 

Sobe Nóbrega para Piratininga ainda doente (pernas 
inchadas e vômito sanguineo) sem atender ao frio reinan- 
te e a caminhada de~onfortável que é preciso fazer entre 
S. Vicente e Piratininga. 

Onde pousar e a questáo. Ainda não há cabanas para 
pouso. Os caminhos são "mui ásperos e despovoados, (1) 
onde não há conversação senão dos tigres cujas pisadas ache  
mos muitas vêzes frescas por onde passamos", e há que "bus- 
car lenha para fazer fogo de noite, porque náo há outras 
mantas que o frio é tão grande, que as vêzes somos forçados 
atiçar o fogo mais de 12 vêzes, e assim passamos a noite e 
nela sem poder dormir". ( 2 )  

( I )  Paulo Prado, Paulistica, págs. 5, 6. O caminho do Mar. São Paulo 
- 1925 "Outra vereda, deixando a pecaba do rio Cubatão, sahia do porta de 
Santa Cruz, subia a serra também chamada do Cubatão, procurava a passa- 
gem do Tutinga, por onde corre a agun branca do Ria das Pedras, e assim 
chegando às lombadas do alto, dahi seguia "pelos outeiros escalvadas que estão 
no caminho de Piratinin" diz a doacio de Martin Affanso a Ruy Pinto, de 
fevereiro de 1514. O tino prática dos jesuítas d to  preferencia a este trilho, 
dele talvez se servisse o padre Manuel da Nobrega quando em ag6sto de 1553, 
guiado pelo filho primogenito de Jaáo Ramalho, visitou os aldeamentos do 
planalto.. . O caminha do valle do PerequS tornara-se perigoso pelas frequai- 
tes incurróes das tribus tamoyas de Ubatuba. Larangeiras, Angra dos Reis.. . 
O Caminho do Perequè, quasi abandonado, só servio durante annos para transito 
dc gado e cavallos. .." (Paulo Prado, Paulistica, págs. 5, 6, 7. Os caminhos 
do Mar. Sáo Paulo, 925). 

Nota< A devo~ão dos paulistas fêz erguer um monumento coniemorativo. 
"O cruzeiro quinhentista no Caminho do Mar. Revista do Instituto Histórico de 
São Paulo, Vol. XXIII,  pág. 29. 

(2) Cartas Jesuíticas, pág. 165. 



Em Piratininga, por ordem de Nóbrega, sairam Anohie 
ta e outros Irmãos a visitar as povoações dos índios, anti- 
gos discipulos que depois de adultos, andavam muito afas~ 
tados da lei de Deus, excluindo apenas os hábitos da ailtro- 
pofagia. Estes hábitos, os alunos dos jesuítas expulsaram 
de seu coração, mas a tudo mais dos costumes indígenas, 
êles voltaram. 

Foram-se Anchieta e outros Irmãos pelas aldeias, tanto 
as de terra como as de rios, nelas notaram indiferença para 
as coisas da doutrinação cristã. Só queriam saber de riegó- 
cios: resgates, e -outras operações que os portuguêses lhes 
ofereciam. Os hábitos de bebedeira, as lutas mortíferas, as 
mancebias, tudo permanecia. 

"Tudo isto vem dêles não estarem sujeitos e, enquanto 
assim estiverem, difícil causa será afastá-los do jugo de Sa- 
tana?, que se tem dêles serihoreado. Praza ao Senhor que 
chegue já o tempo desejado, como aconteceu aos da Bahia, 
com cuja conversão se podem nossos Irmãos consolar, e en- 
tretanto rogará Nosso Senhor pela conversão dêstes". ( 3 )  

Apesar de todo êste quadro de desolação, muito caso de 
conversão verdadeira podia ser contado, em reparaçLs da 
mediocridade visível da obra evangélica. 

Nas cousas de Deus, a grandeza, o esplendor exterior, 
não são precisas. Elas têm uma razáo de ser que s6 a Di- 
vindade conhece e tem o segredo da sua utilidade. Em geral, 
as cousas abençoadas são modestas, mas elas, por si se,, va- 
lem o máximo. 

O exemplo do velho João Caiubi, cacique em Geriba.tiba, 
patriarca guaianá (41, batizado, o qual solicitado para dei. 
xar aquela aldeia afastada 2 léguas, não hesitou em faizêlo, 
dando êste grande exemplo de colaboraçáo com os funda- 
dores de São Paulo. 

Mudou-se para o lugar chamado Tabatinguera, ( 5 ' )  ao 
sul da povoação, a fim de ficar mais próximo da igreja. que 
frequentava. Tornou-se um crente fervoroso, ao ponto de ao 
partir de madrugada para as suas roças, ir a igreja primei- 
ro "dar conta a Nosso Senhor da sua partida, dizendo-lhe 
em sua lingua, posto que de joelhos: - "Senhor, eu vou a 

( 3 )  Cartsi Jcsuíticas, pás. 166. Carta de -1iirliieta ao P. Geral D. 1.ai- 
i ier.  S. Vicente, 12 de Juiilio d e  1561. 

(4) Capistrano de Abrui. Caminlios Ari~igo-". "Os giiaianazec 'dr Pirat i -  
ninga, págs. 27 e seguintes. 

(5) Teadoro Sampaio eni Terceiro Centenário do Venerável Iosl  de h i i -  

chieti, Aillaud e Cia. 1900. páps 127. "Vo tempo de Anchieta" 



buscar de comer, hei de tardar tantos dias. ~uardai-me, qur 
não me aconteça algum mal". (6) 

Viveu muito, mais de 100 anos; a sua robustez causa- 
va admiração. Trocou o arco e a flecha por um bordão com 
uma cruz, presente dos padres. Foi um verdadeiro ancião, 
daqueles que os primeiros povoadores do Brasil sempre ad- 
miraram. Mereceu a graça de ser assistido no seu leito de 
morte pelo venerável Padre Anchieta, como o estabanado 
D. Ramiro teve a glória de ser velado em seu leito de morte 
por Santa Rosa de Lima. 

"Contarei aqui de um manipulo que poucos dias há (se- 
m d o  esperamos) se recolheu no granel celestial; êste era 
um velho de mais de cem anos". (7) .. 

O seu exemplo foi seguido por um de seus filhos cuja 
fidelidade a Igreja nunca vacilou. Veremos depois quanto 
a sua gente foi sustentáculo da vida piratiningana. 

Surge Itanhaém, como lugar de portuguêses, 6 ou 7 1é- 
guas de São Vicente pela praia. "Aqui se ordenou outra ca- 
sa que êles memos querem fazer por sua devoção, para 
quando os Irmãos lá forem e quando houver algum enfêr- 
mo, por ser lugar são e aprazivel". (8 )  

Ao longo das praias de Itanhaém encontravam-se fazen- 
das de portuguêses, que não se negavam em receber os pa- 
dres, quando vão êles em busca de escravos e enfermos para 
batizar, em artigo de morte. A pregação e a assistência re- 
iigiosa aos escravos dos engenhos de açúcar náo eram des- 
cuidadas. "De maneira que toda a gente da Capitania re- 
cebe serviços de nós outros, a quem êles correspondem com 
o amor que nos têm e que muito se mostr,a neste segundo 
caso : (um legitimo caso de politica local ). 

"Havendo os dias passados vagado o cargo de Capitáo- 
mor e Ouvidor desta Capitania, por se acabar o tempo da 
quele que o era, e não prover El-Rei, nem o Senhor da  ter^ 
ra, foi necessário que o povo o elegesse, e como nestes casos 
costumam haver parcialdade, bandos e desassossêgo na ter- 
.- - 

( 6 )  C a r t a  Jrsuiticai. pág 167. 
( 7 )  Cartas Jesuiticas. pág. 167 
(8) Ibidem, pág. 169. 
,\'ora: 4 ;itra(áo que .Alichieta ieiitio por esta região praiaiia aléiri de Si<, 

\.-iiente, nos parece presumivel ~ o r  estas suas letras. Sua memória é altamente 
icneraki em Ttanliaéni. A divisa do brasio da cidade "é uma irnsc anciiieta- 
iia e referente ao npégo que o Taumaturgo da Brasil tinha às praias das pedras 
innoras de Itanhaéni. "Este cantinho me é muito risonho. Angulus ridet" (Afon- 
i o  Tauno. Antigas aspptns paulista;. páp 422. Hfráldica municipal paulista. 
São Pauln - 1927) 



ra, e neste também se começava, porque um o pretendia ser 
com pouca razão, sem ser canônicamente eleito, por !;e evi- 
tar o que se temia, juntos todos os principais da t e r~a ,  em 
que está o Govêrno, acordaram de comum consentimento, 
que um Padre da Companhia se achasse presente a tomar 
os votos, porque cessasse toda a suspeiçáo, porque dêle só 
confiavam, náo permitiria fazer-se coisa injusta, e pedindo 
todos isto ao P. Manuel da Nóbrega, se achou êle presente, 
de que toda a terra queria ficar quieta e sossegada, crendo 
que éle havia vindo por vontade do Senhor, como é de crer, 
porque foi pedido com Missas, orações, jejuns e discipilina". 
i 9 )  

Foi eleito Pedro Colaço Vieira, fidalgo do tempo de 
Martim Afonso. (10) 

Em 1561 é anexado a São Paulo a vila de Santo 19ndrB 
(111, por ordem do Governador Men de Sá, com ou sem 
anuência do Alcaide da vila, o veterano João Ramaltio, de 
crônica tão discutida nos anais da Capitania de São Vi- 
cente. ( 12) 

O ato do Governador foi feito à instância dos P. Blóbre 
ga e Luís da Grã. A alegação foi que a vila estava em gran- 
de perigo de ser atacada pelos índios contrários, "porque 
estava em mui grande perigo dos inimigos corporais, dos 
quais estava já espiada, por caminhos que haviam aberto 
pelos bosques, donde sua terra temia-se cada dia a vir rt des- 

~- 

( 9 )  Cartas Jeruiticaç, pág, 170. Carta de Ancliieta ao Geral da  Compa- 
nhia Diogo Lainer, S. Vicente, 12 de junho de 1561. 

(10) Frei  Gaspar da Madre de Deus, Memória para a história da Capi- 
tania de S. Vicente, pág, 164, 3.? Edic~50, S. Paulo, 1920. 

Frei Gaspar da hladre de Deus. "Rc la~ão  dos Capitães loco tenentes que 
governaram a Capitania de Sáo Vicerite, uris nomeados pelas verdadeiros dona- 
tários e outros pelos intri is~s" Revista do Instituto Ilistórico de São Paulo. 

. Vai. V, 1899-1900, pág. 159. 
(11) Ler Geritil de Assis hloura. "Santo Afidré ila Borda dn Campci". H e ~  

vista do Instituto Histórico de Sãn Paulo, vol. XIV,  pág. i 
Theodoro Sarnpaiq "Um problema histórica-geográfico, - Onde foi ris- 

sento a Villã de S .  Aridré da Rorda do Campo". Rm:. do Tiistituto Hirtririco d r  . 
São Paulo, v01 S I V ,  pás. 23. 

Gentil Assis Mnura, "Um problima l!istói.ica-geográi~cc~ - Onde ioi asse ri^ 

tu a Villa de S. André da Borda do Campo". Rev. do  l i i t i tuto H i~ tó r i co  t: Geo- 
grsfico de São Paulo, vol S V I .  pág. 51. 

Benedito Calixto, "A vilia de S. André da Borda do Campo r a primitiva 
povoa~áo de Piratininga", vol. XIII ,  pág. 209, e voi. XV, pág. 253. Luis Pisa, 
"A sig~iificacãa dc  S. Atidré". Revista d o  Instituto Histórico de São Paulo. 
vai .  x - 1 1 1 ,  pág: 

Batista Peresra. "A cidade de Anchieta". Revista d i ~  Arquivei Municipal 
de São Paulo, vol. XXI I I ,  pág. 18. 

( I?) ,  O Instituto Histórico de S. Paulo abriu as suas portas i critii:a sô- 
hre a individualidade de loão Ramalho, 4 concorrencia de estudos feitos. den~ 



tmir ou menos saltear e matar alguns dêles ou seus escr% 
vos como costumavam, e muito mais grandíssimo perigo em 
que estavam dos inimigos espirituais, pelos quais não só es- 
piada, mas salteada e roubada estava muitas vezes porque 
não tinham sacerdote que lhes administrasse os sacramen- 
tos.. . Por estas causas trabalhavam muito os Padres que 
se passassem para Piratininga onde agora estão muitos dê- 
les ... (13) 

O fervor religioso que demonstram depois que lá estão, 
denota o quanto foi do desejo dêles a mudança da vila de 
Santo André. 

O Irmão Gregório Serrão é o que tem a seu cargo a dou- 
trinação dessa gente por ser boa língua e confessá-los a seu 
contento. 

Espalhava-se por toda a Capitania, tanto na zona m e  
ritima como na parte alta, um vento de apreensões. Os in- 
dígenas estavam tomando pulso aos brancos, residentes em 
fazendas ou mesmo em pequenos redutos entregues aos seus 
afazeres agrícolas. A audácia deles crescia dia a dia. A in- 
segurança subia de ponto: qualquer encontro nos lugares 
mais afastados era arriscado. O sistema de surtidas, usa- 
do pelos indígenas, contra as fazendas, estava sendo o mais 
habitual. 

A indiada mais rebelde está em um lugar cuja distân- 
cia pode ser vencida em 4 ou 5 dias. 

Por ar e por terra a perseguição aos cristãos é quase 
diaria, com roubo de escravos para matá-los e até de portu- 
gueses; "de maneira que sempre se vive em continua in- 
quietação e temor dêles, maxime agora que pelos matos mais 
bravos e montanhas mui espantosas e desertas, tem aberto . 
czminhos por diversas partes, pelos quais vêm de suas ter- 
ras a saltear as fazendas dos portuguéses sem haver quem 
lhes impida . . . " ( 14 ) 

Em vista do exposto resolveram os moradores de Pira- 
tininga, "vendo que não se acudia a êstes males", mover 
contra os selvagens daquela grei revoltada, uma. campanha 
enérgica, pelo menos para afastblos da povoação. 

Foi organizada uma Bandeira de piratininganos bem 
preparados de corpo e alma, para lutarem "mais zelosos da 
honra de Deus e dilatação da Fé, que amigos de seus pró- 

tro e fora do Instituto foi  muito grande. Parece que não ficou firmado um 
conceito uiiivoco sóbre o Alcaide-Mor de Santo André. 

Ver Revista do Instituto Histórico de S Paiilo. Vol VII, 1902 
(13) Cartas Jeiuiticas, pág. 170. 1 .  
(14) Cartas Jesuiticas. pág. 171 



prios interêsses, foi com èles um dos sacerdotes, dos nomssos, 
para Ihes dizer Missa e pregar. . . ( 15 ) 

À frente seguia o P. Manuel de Paiva, incansável porta- 
dor da Cmz alçada, e o Irmão Gregório Serráo, na  q:uali- 
dade de intérprete, para os indios batizados que marchzrvam 
na Bandeira. 

I i i'artida ile l'i~atitiiii~,i. Oe\c:da yrlu riu r,ii aliiludia, giaiides. ieiiai 

com casca de irsorc transportando ia<h iitiia 25 homeiii <:o;" urinas r 
rnantimentor. 

[ L i  Chegada au y ~ n t u  X - drsrnibarcar - carrega, ;<o- <iiriiiruh <i- i:,ari.i,,. 
ntravéi dc mata? fechados. quase seni i;irniiihos. 

l l l  i Torriar a Iaricar as c;inoas i i ' á ~ u s  c pri;sscpuir ,ia virtiada bior iirr rili 

.itC o encontro de ourrn 

A viagem fol urna continua oração. O tempo era o da 
Quaresma. A florescência roxa dos matos, as missas que se 
celebravam diariamente, e outros atos piedosos, faziani da- 
queles bosques um templo imenso e sem paredes. 

Os expedicionários náo tivera.m perdas. Morreram 3 
indios, o lugar foi assolado e queimado, e a civilizaçác! ga- 
nhava muitos déles que foram batizados. 

Em Piratininga. as orações votivas subiam ao céu de 
aia e de noite. "Ordenou Nosso Senhor que a batalha se 
desse em dias da sua Paixão, nos quais eram tantos os ge- 
midos, choros e disciplinas no fim dos oficios, de joe:lhos, 
assim os da Casa como os de fora, que toda a. Igreja era 
uma voz de pranto que não podia deixar de penetrar os Céus 
6 mover o Senhor a ter misericórdia de nós outros, tendo 

,padecido a sós, trabalho dos homens que cansaram Pelar 
caminhos desertos". ( 16) 

O êxito encheu a localidade de maior satisfação, e teve 
;~epercussão em baixo, nas vilas marítimas, com dar âriimc 
-aos homens da Capitania. 

"Está agora apregoada a guerra em que vai o Cayiitão 
cumtoda a mais gente da Capitania. Esperamos em Nosso 
Senhor,pois êste é o remédio com esta brava geraçki, se 



querem que favoreçam aos Cristãos. para que não tenha- 
inos inveja aos da Bahia". i17 t 

Ao lado da guerra veio a peste. Piratininga conheceu 
uma epidemia de câmaras de sangue em maio de 1561, que 
se estendeu pelas outras povoações e "fêz muitas vítimas 
entre indígenas e colonos". 

"Dois, três, quando muito quatro dias duravam com 
eias, que não morressem algilns, que outros escapavam. isto 
nos tem dado muito trabalho. . . " ( 18 ) 

O trabalho de acudir aos doentes era intenso, tanto de 
dia quanto de noite, confessando e acudindo com remédios 
que havia, - "maxime em Piratininga, em que os Irmãos 
são médicos espirituais e corporais, e tudo depende dêles, 
onde não havia casa sem doentes e em algumas havia três 
e quatro, de maneira que bem se havia mister, dia e parte 
da noite, para os sangrar, curar, e confessar, e pela mesma 
diligência que os Irmãos nisso punham, não morreram ali 
tantos, como em outras povosç0es onde isto faltava morre- 
ram muitos sem se confessar por as povoações serem mui- 
tas e nós poucos, e não porler acudir a todos". (19) 

Vários Irmãos pagaram tributo ao esforço e ao contato 
que eram obrigados a ter com os enfermos, cuja enfermidade 
tinha caráter epidêmico, pois era febril e contagiosa. 

O Irmão José foi um destes doentes de cãmaras de sae- 
gue contraídas no socorro de uma mulher indígena. A noti- 
cia de sua doença correu célere a S. Vicente. Pessoas pie- 
dosas que o conheciam, fizeram grandes sacrifícios em bem 
de seu restabelecimento, privando-se de muitas coisas. 

A enfermidade é perigosa. Alguns outros Irmãos são 
tembem visitados do Senhor com enfermidades como febres 
pleurises, e câmaras, mas êle que as dá, as cura por sua mi- 
sericórdia - que em terra poucas medicinas há para isto. 

O Colégio de Piratininga perdeu no dia 29 de janeiro 
de 1561, o Irmão Matheus Nogueira, de tanta prestimosida- 
de na vida da missão jesuitica de São Paulo. Foi mestre 

- 
(16) Cartas lesuiticai. pá< 172 
(17) Ibidem. D~F. 172. 
( l8j  Cartas ?esuiticn:. pá8 173 
(19) Ibidem. l iág 173. :I iliedicina colorical tcin riesta página - um rr 

sumo das eritidzdes iiosológicas mais ireqüentes, observada em Piratininga c 
S. Vicente. .  . "Ainda que irigcentemente sejam vexados com diversas enfer- 
iiiidades, qual da cabeça, do ritOrnaro, de febres. e outras dores - das  m u i ~  
tas águas que passam, freqiietitemenrr se geram - mas andam já tão acos tu~ 
mados a sofre-las e dissimá-Ias -- por iiáo tiaser médico qiie 3s e n ~ a i e c i ~ " .  
(Cartas Iesuiticas, pás, 171) 



terreiro de muitas gerações. Viveu sempre trabalhando, re- 
zando e sofrendo, pois tinha padecimentos de bexiga provo 
cados por cálculos renais. Paz à sua alma. Anchieta ch% 

, ma-o - homem santo. 
Padre Manuel da Nóbrega não cessa de trabalhar itanto 

!ias cousas da Igreja quanto na vida colonial. A sua capa 
cidade de andar o leva por toda a parte, perto ou longe. A 
~!rnidade faz mal ao seu defluxo pertinente. 

"Nos trabalhos e ocupaçóes não se esquece do exercicio 
aa oração, e por ele é que o Senhor lhe comunica forças. Fèz 
uma casita em Piratininga mui a propósito, onde se recc- 
lhem os Irmãos por sua ordem e cada um tem ai seus dias 
de recolhimento em que se renova de novo o fervor, e cc- 
nheça suas faltas e castigos". (20)  

CARTA DE JOSÉ DE ANCHIETA AO P. GERAL DIOGO 
LAINEZ - PIRATININGA, MARÇO, 1562 

"O estudo da gramática se continuou até o mês de no- 
vembro, em S. Vicente, com o número de estudantes de que 
em letras passadas faço menção; mas foi tanta a esterilida- 
de dos mantimentos que nem por muito trabalho que em 
isto se pós, póde haver provisão bastante de farinha t: pão 
da terra, nem os moradores o tinham para si, nem para nós 
oiitros, pelo qual foi necessário que nós viéssemos a esta 
Piratininga, onde é a abundância maior". (21 

O Colégio de Piratininga recebe êsse novo continzente 
de estudantes, acrescido com os que frequentavam as suas 
aulas externamente. 

"Seu proveito em o estudo pouco é, ainda que por outra 
parte se possa dizer muito, considerada com a rudeza dos 
engenhos brasilicos e criados em o Brasil". (22). Náci obs- 
cante a boa vontade e o esforço de cumprir o dever cle es- 
tudo não arrefeceu entre mestres e estudantes. 

Neste ano (1562), o P. Manuel da Nóbrega deixou-se 
ficar em Santos durante toda a Quaresma, a pregar 3 vêzes 
por semana e confessar escravos, tanta cousa fèz neste mi- 
nistério que a sua saúde se agravou de tal jeito que: não 
teve pé para voltar a São Vicente, sendo preciso ser (. 'arre 
gado as costas. 

(20) Cartas Jesuiticas, pág. 174. 
( 2 1 )  Cartas Jesuiticas, pág. 178. 
(22) Cartas Jesuiticas. pág. 178. , - .  



"Acudimos a todo gênero de pessoa, Portuguès e Brasil, 
servo e livre, assim em as cousas espirituais como em as cor- 
porais, curandoos e sangrando-os, porque não há outro que 
o faça, e principalmente as sangrias são aqui mui necessa- 
lias, porque é mui sujeita esta terra a priorizes, maximé em 
os naturais dela, quando o sol torna a declinar para o Nor- 
te, que é em o mês de dezembro, e dai por deante.. . assim 
com isto temos melhor entrada com éles, para lhes dar a 
entender o que toca a saúde de suas almas". (23 )  

CAR.TA DE MANUEL DA NÓBREGA AO P. MIGUEL DE 
TORRES - S. VICENTE, 14 DE ABRIL DE 1561 

S. Vicente colhia novos postulantes para a obra evan- 
gelizadora.. Dois destes postulantes não requeriam muita 
consulta, só havendo a relativa a sua condição de mestiços 
na cór; o terceiro era um caso complicado. Chamava-se o 
candidato a Companhia de Jesus, Simão Jorge. ". . . um h o  
mem de medíocres partes para nossa Instituto.,. . o qual 
tendo voto de religião se casou com uma viúva, e foi dispen. 
sado, uma vez para pedir o débito. Falecendo esta primeira 
mulher, casou-se a segunda vez, mas antes de consumar o 
matrimônio, por ela ser ainda de pouca idade e não consen- 
tir, movido de contriçáo, pediu para ser recebido na Compa- 
nhia". ( 2 4 )  Mas, com receio do escândalo, não foi aceito 

O caso teve forte repercussão na sociedade vicentina, 
com ameaça de homicídio por parte de membros da família. 
da moça. 

"Estas cousas acrescentaram tanto os desejos dêste h o  
mem de servir a Nosso Senhor e deixar o mundo, que por 
muito tempo importunou e pediu receição" (25)  Foi aceito. 
"Faz agora sua provação e dá boas mostras". 

Sabe a lingua da terra e tem outros conhecimentos bons 
para ser clérigo. Segue pois consulta ao P. Geral, a fim 
de mudar o prazo de 7 anos "que as nossas Constituições 
dão" para os votos solenes, para 3 anos, a fim de fazer a 
sua profissão dos 3 votos. 

Os outros estão em condições, por criação e habilidade, 
para estudar, e Nóbrega os fara seguir para Évora se fôr 
esta a opinião do P. Geral. 

(23) Ibidem, pág. 179. 
(24) Novas Cartas Jesuiticas, pág. 93 



CARTA DE MANUEL DA NÓBREGA AO P. FRANCI[SCO 
HENRIQUES -- S. VICENTE - 12 DE JUNHO DE 1561 

O Colégio de S. Vicente dispõe, para seu sustentmo, de 
100 cabeças de gado, crescimento das 7 ou 8 vacas que rece- 
beu de doação no comêço de sua fundação. Teria riluito 
mais se a opinião do P. Luis da Grá, que aqui ficou 3 anos, 
não fosse contrária a terem os Irmãos propriedades em ex- 
ploração. 

É sem dúvida a melhor forma de fazenda que h á  no 
Brasil. Fornecia a carne, o leite, o queijo e o couro de tan- 
ta utilidade na vida quotidiana. 

Se for permitido pelos Superiores, a melhor causa a fa- 
zer é receber as esmolas de El-Rei, em gado vacum, porque 
em poucos anos o sustento do Colégio dispensará as mercês 
reais. 

Contra este modo de ver havia a opinião do Prov:incial 
no Brasil, P. Luis da Grã. Uma provisão para que o dizi- 
mo do gado fosse pago ao P.P. com o fito de sustentar o 
Colégio, seria forma mais própria para solucionar esta ques- 
tão capital para o desenvolvimento da Missão. "Os rendei- 
ros de cá folgarão de nos pagarem nisso, porque vai inulti- 
plicando o gado muito, nesta Capitania". ( 2 6 )  

CARTA DE MANUEL DA NÓBREGA AO P. FRANCISCO 
HENRIQUES -- S. VICENTE - 12 DE JUNHO DE 1561 

"Um irmão nosso entrou agora. na Bahia, que teni nés- 
ta  Capitania boa fazenda, e não tem mais que um filho, que 
lhe aqui temos, o qual êle deseja que também sirva a :Nosso 
Senhor, e que fique tudo a êste Colégio de São Vicente". (27) 

Èste Irmão, Adão Gonçalves, encarregou o seu procu- 
rador, de solicitar ao donatario, Martirn Afonso, terras para 
o seu gado, mas o procurador não cuidou da incumbisncia, 
pediu as terras para si. P. Nobrega queixa-se dêle ao capi- 
tãwmor, Pedro Colaço Vieira, de quem era amigo, o qual 
aconselhou-o que se dirigisse a Martim Afonso requerendo: 

a )  "que a desse se a podia dar por direito" por não poder 
quem se achasse de posse da sesmaria, aproveitá-la, por estar 
longe daqui, ou não poder lá morar por medo dos biigres; 

( 2 5 )  Ibidem, pág. 94. 
(26) hTovas Cartas Jesoiticas. páa 97. 
(27) Tbidein. pág. 98 



b) "de posse das terras, os Padres não a poderão perder 
por não fazer benfeitorias, pois tem alvará para isto e lhes 
é licito andar entre os índios, poderão logo levar o gado 
ficando esta terra para criação do gado do Colégio;" 

c) "porque a melhor cousa de que cá se pode fazer conta, 
para renda dos Colégios, é criação de vacas, que muitipli- 
cam muito e dão pouco trabalho". i 28 

Com a solicitaçáo amigável feita ao donatário em Por- 
tugal, seguiu uma rápida descrição das terras requisitas: 
"E se Martim Afonso fôr propicio, podem pedir mais, do rio 
de Igupe,  três ou quatro léguas ao longo do mar, e outras 
tantas para o sertão de largura, e se fôr caso que esta seja 
dada, que nos encham esta dada, ao adiante donde não e i  
tiver dado". (29) 

CARTA DE MANUEL DA NÓBREGA AO P. GERAL 
DIOGO LAINEZ - S. VIGENTE, 12 DE JUNHO DE 1561 

"Estamos em terra tão pobre e miserável que nada se 
ganha com ela, porque 6 a gente tão pobre, que por mais 
pobres que sejamos, somos mais ricos que êles". (30) 

Volvia o P. Nóbrega sobre a Capitania as suas vistas 
cheias de previsão. Foi o tempo em que êle viveu em S. Vi- 
cente e dali visitava os engenhos e a povoação de Itanhaém 
"fazendo mora em cada uma delas, segundo a necessidade 
o pedia". 

O pôrto de Santos é empório de açúcar. O wicar  é a 
moeda da Capitania de S .Vicente e das outras. A esmola 
que El-Rei dá para o sustento da missão jesuítica é paga em 
wúcar. Lógico seria também que se enviasse à metrbpole 
açúcar, (31) para obter em troca objetos que na  colônia fi- 

(28) Ibidem, pág. 98. 
Noto:  J .  P. Leite Cordeiro - Braz Cuhas e a Capitania de São Vicente. 

pág 33 - do receio de explorar as terras doadas por serem habitadas por índios 
contrários. 

(29) Novas Cartas Jesuiticaç, pág. 99. 
O. P. Luis da Grã sempre discordou de P. 11ilairuel da Nóbrega sóbre êst? 

assunto prático dos meios de siisteiitaç5o dos colégios e casas do Brasil. O pri- 
meiro tinha um espírito rigoroso de pobreza, enquanto Nóbrega era dotado de 
um espírito mais pragmático, no bom sentido. 

(30) Kovas Cartas Jeçuíticac. pág. 112. 
(31) ".4~uqucro podíamos mandar também, mas não o permitiu o P .  Luís 

da Grã, parque lhe parece que será tratar, a mim me parece quo até dous pares 
de caixas Que vão para nossas Irmãos nào haverá escândalo, pois sabem todos 
que estão lá muitas casas, em que há de haver enicrmos, que o hão 1é mister.. ." 



zessem falta. Drogas, por exemplo, podiam ser perfeita 
mente pagas por permutação com açúcar. 

CARTA DO P. MANUEL DA NÕBREGA AO P. FRANCISCO 
HENRIQUES - S. VICENTE - 12-6-1561 

Piratininga iniciava a sua indústria doméstica com fa- 
bricação de marmeladas, tanto que o comandante do navio 
levava para os Irmáos "marmeladas de ibás, camucis, cara- 
sazes, para as câmaras, uma pouca de abóbora". 

"O mestre leva estas conservas para os enfêrmos. São 
as ananazes, para dor de pedra, os quais posto que não te- 
nham tanta virtude como verdes, todavia fazem proveito. 
Os Irmãos que lá houvesse desta enfermidade, deviaim vir 
para cá, porque se achariam cá bem, como se tem par ex- 
periência". (32  1 

CARTA DE JOSE DE ANCHIETA AO PADRE GISRAL 
DIOGO LAINEZ - S. VICENTE - 16 DF ABRIL DE 1563 

"Um ano ha e passa., que se escreveu desta Capitania, 
pelo mês de março de 1562, a V. P. . . . . . . Nas cartas passa- 
das fiz menção de que ficávamos na casa de S. Paulo de Pi- 
ratininga com alguns estudantes nossos, e forasteiros, 
ocupandwnos em ensiná-los, e na doutrina dos Índios ..." (33 )  

O ano de 1562 amanheceu sob mau signo apesar de tan- 
tos esforços e benefícios espalhados, porém mal compreendi- 
dos ao que parece. 

A rajada de desconfiança entre os índios circ~mvizi- 
nhos de Piratininga continuava soprando. 

A desconfiança abrangia de uma parte os indígenas ini- 
migos dos portuguêses "e de outra dos nossos mesma's que 
estão espavoridos pelo interior da terra". 

Êstes mereciam mais receio porque conheciam a situa 
çáo interna. "Dêstes nossos temíamos mais por serem la- 
drões de casa e haver muitos anos que nos têm ameaçado 
com guerra, maximé aos que estamos em Piratininga, que 

(Carta de Nóbrega ao Padre Francisco Hcnriques, de São Vicente, I2 junho 
de 1561, Novas Cartas Jesuiticas, pág. 100). 

(32) Novas Cartas JesuiLicas, pág. 100. 
(33) Cartas Jesuiticas, pag. 181. 



é fronteira déles, e como que chave das povoações dos cris- 
tãos situadas nestes portos de mar". (34 )  

Vários incidentes de maior ou menor importância de- 
monstravam a má vontade dos indígenas contra a presença 
próxima de São Paulo. Assaltos e mais assaltos se faziam. 

A luta estava iminente, era o que se sentia no ar. E não 
era de hoje, mas de bastante tempo, com escaramuças s e  
rias entre êles e pequenos grupos de portuguêses, excursi* 
nistas em busca de resgates e aventuras. Os casos dêste 
gênero se contavam já por número elevado. 

A guerra estava decidida entre êles. O dia havia de vir. 
A surpresa era a alma da vitória. "E ainda que eles deter- 
minaram fazê-lo mui secretamente, todavia deu-nos aviso 
Nosso Senhor, porque castigando-nos nos não matassem; e 
ao seguinte dia depois do da Visitaçáo de Nossa Senhora, 
tivemos aviso por um Índio, que tinha sua gente entre nós, 
o qual, a p a r t a n d ~ e  dos malfeitores, veiu correndo por outro 
caminho a nos fazer aprestar". 

"Muitas particularidades havia de contar que se passa- 
ram neste caso; mas sòmente direi as grandes misericórdias 
de que Deus usou para conosco". A maior delas "foi mover 
o coração de muitos índios dos nossos catecúmenos e cris- 
tãos a nos ajudar a tomar armas contra os seus.. . "  ( 3 5 )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ESQUEMA DO ASSALTO FE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dentre os índios contaram-se 3 atitudes: 
a )  dos resolutos, por Deus e por Piratiniiiga, vinham 

de noite, com fachos na mão, tremendo de frio que 
era intenso. 

b) dos que se uniram aos inimigos na presunção de 
serem vitoriosos porque eram uma grande multidão. 

C )  dos que se escondiam pelos matos não apoiando os 
assaltantes, mas também não participando da de- 
fesa de Piratininga. ."Depois de passados os inimi- 
gos com as cabeças quebradas se uniram a nós". (36)  

(34) Cartas Jesuiticas, pág. 181, 2 
(35) Ibidem. pág. 182, 3. 
(36) Cartas Jesuíticas, pág. 183. 



A maior contribuição dada à defesa foi feita por Mar- 
tim Afonso (37) (Tibiriçit) "o qual juntou logo toda. a sua 
gente que estava repartida por três aldeias. pequenas, des- 
manchando suas casas, e deixando todas as suas 1av'~uras 
para serem destruidas pelos inimigos; e era tanto o cuida- 
do que tinha de todos os portuguêses, que nunca  outra^ cou- 
sa fêz em cinco dias queestivemos a espera do combat,e, s e  
não dar-lhes avisos e esforços;" dizendo que a guerrl era 

'lva a injusta, que os inimigos não tinham razão, e conciv 
todos que defendessem "a Igreja que os Padres haviam fei- 
to para os ensinar a êles e a seus filhos, que Deus lhes daria 
vitória. . ." (38) 

Passou pelo desgosto de ter um irmão e um sob:rinho 
entre os assaltantes; E coisa mais grave ainda: O seu ir- 
mão Piquerobi (39) era o chefe dos contrários, assistido nes- 
ta façanha por seu filho, Jagoanharo. 

Os assaltantes antes do ataque usaram expedienteij der- 
rotistas, mandaram dizer a Tibiriçá que êles eram muitos 
e destruiriam a povoação. Mas, Martirn Afonso, granlde de 
sua raça, era feito de uma só peça! 

Aguardou à frente dos defensores de São Paulo :arma- 
do com sua espada de pau pintada e ornada de penas mul- 
ticores. Símbolo da guerra. 

Foi chegado o dia 10 de julho. Cedo atacaram I'irati- 
ninga. Vinham todos pintados e emplumados, e com g~m- 
des alaridos. Os primeiros que marchavam contra os assal- 
tantes foram os catecúmenos, isto é os discípulos dos j e  
suítas. 

O que se viu com espanto entre os indígenas foi: pri- 
mos contra primos, irmãos contra irmãos, sobrinhos contra 
tios. e até filhos contra pais. 

O cêrco durou 2 dias. Os combates foram por vézies fe 
rozes. 

Os feridos eram pensados e socorridos na casa do C* 
légio. 

(37) Não fòsse êle Tibiriçá, o Vigilante da Terra, na expressão de seu 
idioma. 

(38) Cartas Jesuiticas, pág. 183. 
(39) João Menda de Almeida, "Qual foi o principal chefe da nação Tupi 

na região nomeada Piratininga. Quem comandou o cerco e ataque de Pirati- 
ninga em 10 de julho de 1562?". Revista do Instituto Histórico de São Paulo. 
Vol. VII, 1902. págs. 449: 

Noto: A argumentação usada pelo aiitor é baseada na etimologia das pa- 
lavras Piquerobi e Tibiriçá, significando aquela centro fixo ou superior: e esta 
irmáo menor, chefe sem súdito. 
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A Igreja se encheu de devotos a rezar e a disciplinil 
rem-se. 

Do lado dos assaltantes foram muitos os feridos e mor- 
tos. 

Um catecúmeno marcou especialmente a casa dos P.P. 
combatendo junto à cerca, uma flecha porém o matou fe- 
rindo-o no ventre. 

O saldo do primeiro dia de luta não foi favorável aos 
atacantes. Não conseguiram entrar em São Paulo de Pira- 
tiniiga. 

Mudaram de tática; viraram-se contra as coisas da pro- 
priedade dos moradores. As vacas foram mortas, as lavou- 
ras destruidas e com isto levantaram o cêrm na tarde do 
20 dia do assalto. 

Um quis se salvar' alegando arrependimento e oferecen- 
do-se aos padres como escravo. "mas pouco lhe aproveitou, 
pois sem nos dar conta disso Martim Afonso lhe quebrou 
logo a cabeça com sua espada de pau pintada e empluma- 
da, que para isso tinha já erguida com a bandeira". (40) 

Foi assim que acabou a guerra de 1562, com o sacrificio 
do jovem Jagoanharo (41) (o  cão bravo) sobrinho de Ti- 
biriçá. 

Continuaram porém as guerrilhas, isto e o assalto nas 
estradas com prisões de portuguêses, e que no fim de alguni 
tempo dava um número assaz grande de prisioneiros entre 
os revoltados. Para ir retomá-los onde se achavam, vinte 
léguas além das fronteiras, formou-se um grupo de 40 cate 
cúmenos e 3 portuguêses e de lá trouxeram 40 pessoas, ho- 
mens, mulheres e crianças. 

O encontro se deu com mortes de ambas as partes e fu- 
ga dos inimigos. O resultado desta guerrilha foi que Pi- 
ratininga fortificou-se melhor. As habitações isoladas que 
os indígenas, antigos alunos, tinham em t6mo de Piratinin- 
ga, foram abandonadas com a mudança dêles para lá. 

Juntamente com os portuguéses renovaram a velha cêr- 
ca que circundava a povoação; "recolheram-se todos a 
ratininga, que êles mesmos cercaram agora de novo com os 
portuguéses, e esta segura de todo embate, e desta maneira 
podem ser ensinados nas cousas da fé, como agora se faz". 
( 4 2 )  

(40) Cartas Jesuiticas, pág. 185. 
(41) Ibidem, pág. 195, nota 212, de Alcântara Machado. 
(42) Cartas Jesuíticas. pág. 186 e pág. 195 - nota 213. 



Foi designado um alcaide para levá-los à igreja. A!:ora 
êles "não têm para onde se apartem, sendo inimizades com 
os.seus e estando sempre junto de nós como agora estão, 
.não podem deixar de tomar os costumes e vida cristã, ao 
menos pouco a pouco, como já se tem começado". (43 )  

Piratininça, protegida da nova cerca, reforçada na  sua 
população, com novos batizados e casamentos, estava sub- 
metida a uma disciplina civil e militar mais rigorosa. 

"Parece-nos agora que estão as portas abertas, nesta 
Capitania, para a conversão dos Gentios, se Deus Nosso Se- 
nhor quiser dar maneira com que sejam postos debaixo do 
jugo, porque para êste gênero de gente não há melhor pre- 
gação do que espada e vara de ferro, na qual mais do que 
em nenhuma outra é necessário que se cump,ra o - comgelle 
os intrare". (44)  

As vilas do litoral não deixaram de acudir a situ;ição 
do planalto a braços com a insurreição dos silvicolas, en- 
viando um contingente de escravos e brancos, ainda que 
tardiamente. 

Estes' homens adoeceram de febre e foram sangrad'os' e 
socorridos do ponto de vista religioso, pois dificilmente po- 
diam ser tidos conio cristãos, tal era o estado de abandono 
espiritual em que viviam, e disto deram prova ali, onde os 
Irmãos têm "grande vigilância sobre estas cousas". 

Este surto epidêmico fêz várias vitimas na população 
indígena. 

E tudo ter-se-ia passado sem maior lástima, se entne as 
vítimas não se encontrasse a figura magnífica de Mairtim 
Afonso Tibiricá, Principal dos indios e grande amigo e pro- 
tetor de Piratininga. Faleceu a 25 de dezembro de 1562, vi- 
timado por csmaras de sangue. 

Consta a sua folha corrida,: " . . . depois de se haver fei- 
to inimigo de seus próprios irmãos e parentes, por arno:r de 
Deus e da sua Igreja, e depois de lhe haver dado Nosso Se- 
nhor vitória de seus inimigos, estando êle com grandes prc- 
pósitos, e bem determinado a defender a causa dos Crist.áos. 
e a nossa casa de S. Paulo, que bem conhecia por ter sido 
edificada em sua terra por amor dêle e de seus filhos, quis 
dar-lhe Deus o galardáo de suas obras, dando-lhe uma doen- 
ça de câmaras de sangue, na qual como não houvesse sinal 
de melhoria, mandou chamar um Padre (o  Padre Fernão 
Luis Carrapeta) que todos os dias o visitava e curava; con- 

(43) Ibidem, pág. 186. . 
(44) Ibidem, pág-186. . ... ~. 



fessou-se, e no outro dia se tornou a reconciliar com gran- 
de sentimento de sua vida passada, e de náo haver bem 
guardado o que lhe havíamos ensinado, e isto com tanto 
senso e madureza que não parecia homem do Brasil". (45) 

Foi enterrado na Igreja do Colégio com muita honra e 
nenhum português deixou de comparecer ao enerro com a 
cêra de sua Confraria. 

A sua morte foi sentida por toda a Capitania. de S. Vi- 
cente, pois ninguém desconhecia o valor de Martim Afon- 
so Tibiriçá, e "conhecendmlhe muitos obrigados pelo tra- 
balho que tomou em defender a terra". (46) 

"Mais que todos creio que lhe devemos nós, os da Com- 
panhia, e por isso determinou dar-lhe em conta não só de 
bemfeitor, mas ainda de fundador e conservador da casa 
de. Piatininga e de nossas vidas". (47) 

Estreitavam-se as relaçóes entre a vila do planalto e 
as vilas marítimas. A missão repartia a sua dedicação en- 
tre os dois meios sociais existentes. 

O P. Nóbrega vivia mais tempo em S. Vicente, aqui po- 
dia ter mais contacto com o resto do Brasil. As comuni- 
cações com o Govêrno Geral e local, lhe eram muito neces- 
sárias. A participação que sempre teve nas Casas do Brasil 
como Provincial, deram-lhe como era natural, responsabili- 
dade em tudo o que se fazia aqui e ali. Para êle o melhor 
ambiente para a sua ação ativa e contemplativa era a vila 
de S. Vicente e as vilas vizinhas. 

A sua saúde que dera tanta preocupação, "ao presente 
(abril, 1563) é muita e mais do que esperitvamos que fòsse". 

A vila de Santos "que é a principal habitação desta Crt- 
pitania" foi objeto de viva atençáo na Quaresma de 1563. 
O P. Femão Luis e o Irmão língua, trabalharam muito e c@ 
lheram muito bons frutos, não só perto da população bran- 
ca como da escrava, esta foi doutrinada a noite. Até das 
fazendas êles vêm para receber a doutrinação e confessar-se. 
: As mulheres santistas são mais devotas que seus mari- 
dos. Êles não apreciam muito o remédio que os jesuítas lhes 
indicam para a cura de seus males, e "assim recorrem a 
outros meios que lhes cicatrizem as chagas por cima, dei- 
xando dentro a sanie corrosiva que penetra até as entra- 
nhas". (48 )  

(45) Cartas Jesuiticas. pig.  187. 
(46) 1bidun;phg. 187. - 
(47) Cartas Jesuiticas, pSg. 187. 
(48) Cpnau Je~ i t i cas ,  uig  189. 



. . 

Há exceções, contudo. 
Itanhaém é novamente visitada pela missão jesuitica 

nesta quaresma. Esta vila também se beneficiou com a 
guerra navida contra os selvagens. Era lá nas fronteiras 
de seu sertao que habitavam os indios mais hostis a ;S.  Vi- 
cente. Com a derrota sofrida muitos vieram fazer casas 
em meio dos cristãos, com o fito de aprender a doutriw ' b  crw 
ti e se batizar. 

A dificuldade é a falta de um Irmão língua para os en- 
sinar. Os indígenas catequizados por ocasião da missão 
anterior e espainados pelas fazendas onde trabalham são 
muito fiéis a aoutrina que aprenderam "e como não tenham 
tantos embaraços, nem curem de mais do que servir a seus 
senhores, alguns deles já casados guardando bem e estiman- 
do muito as leis do matrimõnio, outros solteiros vencendo 
muitos encontros e tentações de diabos encarnados.. . não 
duvido de antepblos a seus senhores, os quais comun~ente 
cada vez mais se embaraçam com diversos gêneros de :impe 
dimentos". (49) 

A instrução religiosa recebe na pessoa de um ind:igena 
de Itanhaém, de mais de cem anos um exemplo notável de 
boa vontade. É o caso do velho Piririgoá-Obyg (que quer 
dizer todo enrugado) cidadão pacifico de que se conta que 
nunca teve querela "assim com os seus como com os nossos 
Portugueses". 

"Tomando-o, pois, entre mãos, e começando a en~~inar- 
lhe as coisas mais essenciais da nossa fé, pensávamos qiue já 
não pudesse ter tino em 'nada por sua grande velhice.. . 
mas foi o contrário, que o que a muita idade lhe negava, 
supria nêle a grande vontade e desejo que tinha de ser cris- 
tão.. . e de tal maneira tomou o que lhe ensinávamos que 
não me recordo entre muitos que se tem instruido, pequienos 
e grandes, ter achado tal disposição e prontidão como neste 
velho". i 50) 

Nenhuma dificuldade para ensinar que havia urn só 
Deus todo poderoso que criou tõdas as coisas, pois pensava 
que o trovão fõsse esse Deus, de agora em diante já não fa- 
zia este erro, pois sabe quem é o Deus verdadeiro a queni vai 
rogar. Náo lhe foi dificil compreender o mistério da Trin- 
dade quanto ao Pai e quanto ao Filho havendo na sua lin- 
gua palavra para exprimir êstes conceitos, a dificuldade foi 

(49) Cartas Jesuiticas. pág  I@ô 
(50) Ibidem, pag. 189. 



no traduzir a idéia do Espírito Santo, "para a qual nunca 
achamos vocabulo próprio nem circunloquio bastante". Su- 
perou-a com o crédito absoluto na palavra de quem ensinava. 

"Tomei depois a visitá-lo perguntando-lhe por sua lição. 
ale a. repetiu toda, dizendo que a maior parte da noite, (que 
por sua muita velhice não pôde dormir) estava pensando e 
falando consigo aquelas coisas desejando que a sua alma 
fôsse para o céu". (51) 

A admiração pela inteligência. dêste macróbio aumentou 
ainda quando Anchieta lhe ensinou o sentido da Encarna- 
ção, causando-lhe espanto que a Mãe de Deus havia dado B 
luz um Filho e continuado Virgem, "perguntando algumas 
particularidades acêrca disto", (o que é bem alheio dos ou- 
tros, que nem sabem duvidar nem perguntar nada); e " f e  
lando palavras afetuosas de amor de Nossa Senhora, nunca 
mais se olvidou nem do mistério nem do nome da Virgem". 
(52) 

O mistério da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo 
foi o que mais o impressionou pois não cessava de repetir: 
"Deus verdadeiro é Jesus" !cujo nome teve mais trabalho em 
reter) "que saiu da sepultura e subiu ao céu e depois há de 
vir muito irado a queimar todas as cousas". í 53) 

O batismo dêste homem avô de tantas gerações foi um 
acontecimento na povoação de Itanhaém. Subiu com os pró- 
prios pés a ladeira ingreme que vai ter à igreja. Era lá espe 
rado por seu padrinhos e portuguêses da localidade que dêste 
modo quiseram tributar-lhe toda homenagem. Deram-lhe 
uma cadeira donde escutou uma homília feita por Anchieta, 
em resposta de que fêz uma espécie de confissão pública de 
sua vida de mocidade e do arrependimento sincero que o mo- 
via para ser batizado a esgerar a sua salvação. Feito o ba- 
tismo, chorou de comoção e de alegria, acompanhado nisto 
por seus filhos e netos. 

Passados dias, voltou a visitá-lo o Irmão José de Anchie- 
ta para fazer-lhe as despedidas, e achou-o muito feliz, e com 
isto se foi de Itanhaém muito consolado. 

Não sobreviveu a isto muito tempo, pelo que se soube. 
"A Deus seja dado a glória por tudo". 

De volta para. São Vicente pela estrada ao longo da 
praia, repetese a si mesmo o Irmão José, visitando pelos en- 
genhos e pelos matos os escravos dos portuguêses, a fim de 

(51) Cartas Jesuíticas, pág. 190. 
(52) Ibidem, pág. 190. 
(53) Ibidem. pág. 190. . . .. 



confessá-los e tratar de algum mal corporal ou moral de que 
pudessem estar sofrendo. E achou 5 ou 6 necessitadoti de 
seus serviços médicos: teve que sangrá-los. Batizou a. di- 
versas crianças, inclusive uma cuja cena de batismo é digna. 
de uma paisagem bíblica. 

"Um dos quais achámos só com uma menina de menos 
idade que êle em uma choça da praia junto de um botjque 
muito ao cabo, e com pouca esperança de vida; e sabendo 
dêle que não era cristão, e que o queria ser, conduzim@lo a 
um rio, onde lembrando-nos de São Felipe quando batiuiu o 
eunuco, e metemos no rio e o batizámos, chamando-o Felipe". 

"Ésses pequenos manipulos colhem-se por êstes cizmi- 
nhos com assas trabalho e cansaço, calores e chuvas. Sir- 
va-se de tudo Jesus Cristo Nosso Senhor, que com imeinsos 
trabalhos de sua vida e morte nos andou buscando, que de 
todo estávamos perdidos". (54 

Do norte da Capitania os tamoios hostilizavam a ti~dos 
e a tudo. A antipatia entre êles e os portuguêses era antiga, 
e estava naquele ano (1563) longe de qualquer acomoda,ção. 
Da parte dos portuguêses nenhuma medida de justiça; ou 
de boa vontade era feita em prol da paz. 

"Éstes parece que têm justiça contra os Portugueses, 
pelas muitas injustiças e sem razões que dêles têm sempre 
recebido, e por isso os ajuda sempre a Divina Justiça, por- 
que vem mui a miúdo por diversas partes, por mar e por ter- 
ra, e sempre levam escravos dos Cristãos matando os ines 
mos homens". (55)  

As mulheres dos Cristãos são as melhores prêsas, pois 
para resgatá-las o preço era sempre caro. 

Os tamoios em um dos seus últimos assaltos a fazendas 
de Cristãos fizeram mais de 40 vítimas, entre escravos e fi- 
lhos de portuguêses e levaram consigo 2 mulheres mest.iças 
e casadas e "temos noticia de que são vivas". 

Eram elas pessoas que frequentavam os sacramentos. 
uma delas de quem "nos contaram em particular, que que 

rendo o que a cativara ,tê-la por manceba, nunca o consen- 
tiu nem com afagos nem com ameaças; basta que determi- 
nou matá-la., ao que ela se ofereceu de boa vontade por não 
ofender a. Deus; e estando já seu senhor para o par por 
obra, impediram-nos outros seus parentes, dizendo que a 
deixasse,. que a tornariam a resgatar os Cristáos, e com isso 
a deixou". 

(54) Cartas Jesuiticas, pig. 1'32 
( 5 5 )  Grtas Jcsaiticas, 05g 192, ~ , .- 



"~oquei  neste ponto para que de tudo se dê glória a 
Deus, o qual ainda das mulheres brasilicas tem quem de 
grado queira receber a morte por guardar castidade". ( 5 6 )  

Os jesgitas eram no meio dos dois bandos Cristãos e ta- 
moios, uma terceira fôrça ou fraqueza, que teria que se d e  
senvolver dado o seu papel de evangelizadores. 

Não estavam incompatibilizados. Mantinham relações 
ainda que escassas com êles, mas tinham-nas, apesar da ini- 
mizade existente entre os piratininganos e os tupis de São 
Vicente. 

"Vendo o P. Manuel da Nóbrega os grandes trabalhos 
e inquietação de toda esta Capitania com os contínuos in- 
cursos destes contrafios, e a muita justiça que têm de sua 
parte, se determinou encomendar-se muito a Nosso Senhor, 
e ir tratar pazes com êles, se êstes povos dos Portuguêses 
quisessem ai ficar entre eles, e êles virem cá, havendo assim 
comunicação e concórdia". í 57 ) 

Esta idéia não era recente, vinha amadurecendo já há 
bavtante tempo no cérebro do P. Nóbrega, conhecedor e 
observador da situação da Capitania, perturbada em seu d e  
senvolvimento natural pelas inimizades reinantes entre os 
reinóis e as tribas limitrofes das vilas portuguêsas. 

". . . . sendo já passados dois anos ou mais que Nosso 
Senhor lhe dá isto a sentir, e faltando sempre oportunidade, 
agora quis Deus abrir caminho para isto, e é, que indo lá 
um barco a saber destas mulheres cativas, foram mui bem 
recebidos déies, e souberam como os contrários conheciam 
os nossos desejos de pazes, e como se levantaram muitos in- 
dios contra nós outros pelo que desejam que se efetuem as 
pazes. Maximé sabendo. que os Portuguêses hão de ir mo- 
rar entre eles, dos quais há muito que têm noticia, assim 
por informação de muitos escravos cristãos que daqui fogem 
e lhas levam, como dos seus mesmo, que nós outros impedi- 
mos a êstes índios nossos discipulos que não comam nem 
matem; pelo que mostram grandes desejos de nos ter con- 
sigo para lhes ensinar os filhos". ( 5 8 )  

A perspectiva é a de um arcwiris, carregado das mais 
fagueiras esperanç.as, tanto para os responsáveis e interes- 
sados na vida da Capitania, como para a missão jesuitica 
que abria caminho a um entendimento direto com os ta- 

(56) Cartas Jesuíticas, pág 193 
(57) Cartas Jeiuíticas, pág 193 
(58) Ibidem, pág 191 



moios, desde o comêço tão prevenidos contra os moradores 
da costa vicentina. 

"É esta uma noticia de grande alegria para toda esta 
terra, e muito mais para nós outros, que esperam.os que por 
ali se nos abrirá alguma porta para se ganharem muitas al- 
mas ao Senhor". (59) 

Enquanto embarcavam para a Bahia a fim de toma 
rem as ordens sacras das mãos do Bispo D. Pero Leitão, os 
Irmãos Gregono Serrão, Diogo Jacome e Manuel Chaves, 
cada um dêles coberto de serviços e merecimentos, na com- 
panhia do velho e incansável P. Manuel de Paiva, missio- 
nário dos primeiros tempos de S. Vicente, e de seu Collégio, 
co-fundador de São Paulo de Piratininga, vanguardeiro das 
bandeiras pelo sertão aprestavam-se para ir à entrevista 
com os tamoios da costa norte vicentina, o P. Manuel da 
Nóbrega e o Irmão José de Anchieta. 

"Agora estão aparelhados dois navios em que havemos 
de ir, o P. Manuel da Nóbrega e eu". (60) (escreve Anichie 
ta dois dias antes da partida. Carta de 16 de abril de 1563). 

Os dois filhos de Santo Inácio iam dispostos a fictarem 
como reféns no campo dos inimigos. A causa da Capitania 
merecia êste sacrifício. 

"Querendo os contrários dar reféns que cá venham., ha- 
vemos de ficar em suas terras, e com isto esperamos que 
terá algum sossêgo' esta Capitania, que anda dêles tão in- 
festada, que já quase não pensam os homens senão ern co- 
mo se hão de ir deixa-la, e, juntamente se poderão amainsar 
e sujeitar êstes nossos Índios, par se poder fazer algum pro- 
veito em suas almas, e assim nos mesmos contrários, nos 
quais se lançará agora êste pequeno fundamento, sôbre o 
qual depois se poderá edificar ( 6 1 )  grande obra e quando 
mais não fosse já poderia ser que por ali se nos ab~risse 
alguma porta para ir mais presto ao Céu". (62) 

"Estamos já de caminho para esta jornada, entregan- 
do-nos à Divina Providência como homens morti destina- 
tus.. ." 

Ficou tratado que os padres partissem antes dos n:~vios 
e seguissem em canoa até a fortaleza de Bertioga, a 4 lé'guas, 
do pôrto de Santos onde desembaracaram para aguardar a 
expedição. Neste ínterim caiu sôbre São Vicente um gran- 

(59) Cartas Jesuíticas, pág. 193. 
(60) Ibidem, pág. 193. 
(61) Ibidem, pág. 194. 
162) Ibidem. pág. 194 



de temporal, que teria submergido a canoa se ainda estives- 
se navegando, motivo para mais uma vez render graças ao 
Criador. 

A espera foi de 5 dias naquele forte construido por Mar- 
tim Afonso de Souza logo que chegou a sua donatária a 
fim de defender-se do lado do mar a boca do canal cuja to- 
ponimia significa "paradeiro das tainhas" (63) 

Houve missa e confissão para a guarnição do forte. 
composta de brancos e escravos. 

CARTA DE JOSE DE ANCHIETA AO P. GERAL DIOGO 
LAINEZ - S. VICENTE, 8 DE JANEIRO DE 1565 

No dia 23 de abril partiram os navios para a d i c i l  mis- 
são junto aos tamoios da costa sul fluminense. Fazia vento 
favorável; porém mudou-se logo adiante, dêste modo os na- 
vios andaram ziguezagueando por entre ilhas e ilhotas e s  
palhadas pelo litoral, até que chegaram a uma ilha chama- 
da Sáo Sebastião, denominação dada por Martim Afonso de 
Souza quando foi de sua viagem de inspeçáo pelas costas do 
Brasil, por volta de 1531. Ilha despovoada, quem sabe se 
por ser ela covil de onças que lá havia ainda. Foi no seu 
chão celebrada missa comemorativa dos Santos Apostolos 
Tiago e Filipe. Dali fazendo vela no domingo 2 de maio para 
o território dos tamoios, distante 20 léguas do pôrto de San- 
tos onde chegaram a um lugar chamado Iperoig, que quer 
dizer "água de tubaráo". 

Ao aproximarem-se os navios muitos indios vieram a o  
seu encontro, ainda bem longe da praia e sem nenhum r+ 
ceio de se meterem nos navios dos portuguêses, B voltaram 
B terra para dar conhecimento aos seus Principais. Passa- 
das 24 horas, dia de S. João, voltaram todos em 3 barcos 
para os navios a fim de tratarem como fazer as pazes. 

"Mas porque temiam que se entregassem todos juntos 
nos navios os salteassem (como outras muitas vêzes haviam 
feito os nossos) pediram que fôssem dois dos nossos à terra 
e que dos seus ficariam nos navios em reféns, para dêles sa- 
berem mais largamente a verdade, e assim se fêz, deixando 
êles três ou quatro dos seus, levando dois dos nossos, um 
a um lugar, e outro a outro, onde dormiram uma noite e 

(63) Cartas Jesuiticas, pág. 241, nota 224 de Alcântara Machado. 



praticaram largamente até ficarem satisfeitos sem suspei- 
ta de nenhuma mentira. . . " (64)  

O ajuste era simples, mas requeria uma prova, ou m e  
Ihor um sê10 vivo para maior garantia. Corrida a visita em 
torno das pessoas que estavam em trato viram os dois pa- 
dres e logo sobre as suas pessoas fixaram as suas preferên- 
cias para o papel de reféns. 

". . . sabendo que iam os Padres, dos quais êles têm no- 
ticia que não tratam, senão de ensinar a palavra de Deus. 
parecendo-lhes que tinham boa prenda em nós outros se fi- 
cássemos em suas terras, e para mais segurarem-se ao outro 
dia trouxeram uma mulher consigo que havia já estado en- 
tre nós outros, para que soubesse de certeza se éranios os 
Padres, a qual em nos vendo nos conheceu e disse aos seus 
como o Padre Nóbrega era o nosso superior e que a? con- 
fiassem seguramente de nós outros. . . " (65)  

Depois desta sindicância, prova de elevação do senso 
critico, abre-se para ambas as partes uma larga folha .de 
confiança. 

Os padres são convidados a visitar a terra de seus do- 
mínios, e vão, acompanhados de mais 8 portuguêses, fican- 
do êles nos navios sem nenhum constrangimento nenn for- 
ma de sujeição como em casa de seus amigos. 

"Chegados à praia, pusemo-nos de joelhos, dando gra- 
ças a. Nosso Senhor e desejando abrir-se já alguma porta, 
por onde entrasse sua graça a esta nação que tanto tempo 
está apartada dela". (66)  

Viviam êles em duas aldeias. Percorrendo as casa. afir 
maram-lhe os propósitos de muita amizade que os animava 
e desejo que tinham de ficar entre êles para os ensinar a res- 
peito das cousas de Deus para que Deus "lhes desse abuindãn- 
cia de mantimentos, saúde, e vitória de seus inimigos e ou- 
tras coisas semelhantes sem subir mais alto, porque esta ge- 
ração sem êste escalão não querem subir ao céu". (67)  

Fácil foi aos mensageiros da paz, perceber que o iinico 
móvel que levou os tamoios a buscar as boas relações com os 
portuguéses foi pura e simplesmente, o desejo de fazer a guer- 
ra aos tupis. 

Nunca tinham podido ter uma vitória definitiva ;sobre 

(64) Cartas Jesuiticas, pág. 198. 
(65) Cartas Jesuiticas, pág. 198. 
h'ota: Parque os partugu6ses já tinham abusado da confiança dos indíge- 

nas, vestilido-sc de  padres e as traindo com aprisionamento. 
(66) Cartas Jesuiticas, pág. 199. 
(67) Cartas Jesuiticas, pág. 199. 



êstes inimigos e vizinhos por causa da intervenção dos do- 
nos da Capitania em favor dos tupis. Foi êste o único m& 
vel daquela aceitação aparentemente tão benévola, mas no 
fundo tão malévola. Era uma espécie de tiro sóbre a cabe- 
ça de portupêses da vila, engenhos e fazendas da Capita- 
nia de S. Vicente. 

"Não foi o medo que tivessem aos Cristãos, os quais sem- 
pre levaram de vencida, fazendo-lhes muitos danos, nem ne- 
cessidade que tivesem de suas cousas, porque os franceses 
que tratam com êles lhes dão em tanta abundância, assim 
roupas, como ferramentas, arcabuzes e espadas, que as po- 
dem os Cristãos comprar a êles, mas o desejo grande que 
tem de guerrear com seus inimigos tupis. . . (68)  

Era o ódio dos tupis que êles tinham no coração quan- 
do aceitaram as pazes com os reinóis. Tanto assim que ale- 
gavam a favor da união dos tamoios-portuguêses, a atitude 
censurável dos tupis em geral, fazendo guerra pertinaz e 
mortifera contra os seus irmãos cristianizados e domicilia- 
dos em São Paulo de Piratininga, sob a tutela dos jesuitas. 

Reforçavam ainda esta argumentação com um rasgo de 
lealdade e grandeza d'alma, dizendo que reconheciam as 
próprias faltas nos assaltos que uma vez por outra levavam 
Bs propriedades agrícolas espalhadas pela marinha vicen- 
tina .causando desassossêgo e prejuízo aos legítimos proprie- 
tários e senhores daquela terra. 

E o único motivo destas hostilidades era que os reinóis 
estorvavam a passagem a. seus inimigos. "Que dêles dese- 
javam vingar-se e não de nós outros, mas daqui em diante 
não nos lembrássemos mais das guerras passadas, pois tam- 
bém lhes haviamos morto muitos dos seus, mas que todo o 
nosso furor se convertesse contra os tupis, que tão sem razão 
se haviam alevantado contra nós outros, etc.. . . " (69) 

Do lado dos Cristãos, mas especialmente do interesse 
dos jesuitas, nesta confraternização, era que os tamoios dis- 
tinguissem dentre os tupis, uns que eram seus amigos, a 
ponto de se baterem contra os próprios irmãos, como na 
guerra de 1562, e outros que não o eram, e portanto eram 
capazes de lhes fazer hostilidade. 

Feitos todos êstes entendimentos, começava-se a dar 
cumprimento à partida dos navios com os reféns a bordo, 
uns para São Vicente levando doze mancebos das 2 aldeias 
e outro para o Rio de Janeiro, levando 5 dos mais prestigi* 

(68) Ibidern, pág. 199. 
(69) Cartas Jesuiticas, pág 199 



sos da tribo, a fim de levar ao conhecimento dos tamoios re- 
sidentes na Guanabara, a nova situação criada com as pazes. 

Os dois jesuítas ficaram em terra. 
Este fato se revestiu da maior temeridade, "send'o esta 

gente de maneira que cada um faz lei para si e não dá. nada 
pelos pactos e contratos que fazem os outros)'. (70) 

Estava aberto um novo capítulo na história da missão 
jesuítica do Brasil. 

Em parte alguma das terras brasílicas, poderia repe 
tir-se o que a nossa história colheu em matéria de relações 
entre homens tão diferente pela cultura, pelos costu:mes e 
pela moral. A única semelhança que entre êles havia era 
a participação da natureza humana: um corpo e uma alma. 

Natural é pois que a emoção corresse fundo nos cora- 
ções dos que em S.  Vicente, em Piratininga e alhure;~, por 
toda a Capitania, em vista do que podia estar se passando 
em Iperoig, entre Nóbrega, Anchieta e os silvícolas claque- 
Ias regiões que iam da costa do Rio de Janeiro até às mar- 
gens do rio Paraíba, através das serranias que s6 ébes sa- 
biam palmilhar. 

"Nós outros nos ficamos em terra. o Padre Manu.el da 
Nóbrega e eu pousámos em casa .de um indio principal, que 
havia muito tempo que haviam salteado por engano dos 
portugueses com outros muitos, e haviam escapado fugindo 
do navio com uns ferros nos pés e andando toda a nosite, e 
ainda que tinha razão por isto de ter-nos grande ódbo, de- 
terminou de olvidar-se dêle e convertê-lo todo em amor, mos- 
trando-se como um dos principais autores desta paz". (71) 

Neste pequeno mundo que se lhes abria é que tiveram 
ocasião de observar as iniqüidades que se cometiam nos cen- 
tros coloniais. 

Uma testemunha espontânea foram êles encontrar nes- 
tas brenhas de quanto os padres trabalharam contra os as- 
saltos e escravizaçáo dos indígenas, na companheira dêste 
indio, que fora salteada e vendida como escrava. Informou 
aos seus companheiros que os, padres não aprovavam estas 
coisas e negavam confessar os escravizadores enquanto éles 
não dessem liberdade às suas presas. 

Estas informaçóes valeram-lhes muito beneficio no meio 
do gentio. 

". . . ela tinha cuidado de nos dar de comer e proccirá-10 

(70) Ibidem, pág. 200. 
(71) Cartas Jesuiticas, pág. 2M). 



com muito amor e diligência e ainda avisar-nos de algu- 
mas coisas, se por ventura os seus maquinavam contra nós 
outros". (72)  

Renovam-se aqui os passos já dados em todos os pon- 
tos da terra brasilica onde se estabeleceram os jesuítas, as- 
sim na  Bahia e nas demais Capitanias do Norte, assim S. 
Vicente, assim Piratininga: juntando os filhos dos indíge- 
nas aos quais se achegavam vários homens e mulheres para 
os ensinar na doutrina cristã e comba.ter a antropofagia. 
Ai vieram a saber que se êste costume era geral, entre êles, 
contudo registravam-se exceções muito dignas de mulheres 
que nunca haviam comido carne humana e até escondiam 
seus vasos de comer e beber quando se davam tais banquetes. 

Foi durante êstes colóquios entre os padres e os indios 
que êstes fizeram com a. maior naturalidade, a oferta de suas 
filhas e irmãs para concubinas dos padres, recebendo a re- 
cusa destes com expressão de espanto sem descortesia, e ao 
contrário com o maior crédito e respeito, "espantados como 
éramos tão sofridos e continentes, e tinham-nos muito maior 
credito e reverência". 

"As mais particularidades neste caso, não é possível, 
nem expediente; basta entender-se que é necessário graça 
mui especial e fogo do Espírito Santo a quem houver de 
viver entre gente que põe nisto uma das essenciais parte de 
sua felicidade, cujos pensamentos, palavras e obras, que 
quase necessariamente há de ouvir-se e ainda ver-se, todos 
finalmente vêm parar nisto". 

" R e 9 i t a  seia. a Siirna. Bondade. niiri t,~nfs, c~ur2ado3em 
A 



antes do dia para não ser perturbado dos índios, os quai se 
queriam sempre achar presentes por curiosidade, e eram-nos 
casos de alguma inquietação e ainda em tudo isto nunca 
podemos fazê-lo tão secretamente que não concorressem al- 
guns, e não se contentavam senão com chegar-se muito per- 
to do altar, e mirar mui bem a imagem do Crucificado que 
ali tínhamos". (74) 

O tempo ali se passava em peregrinações de uns 1ug:ares 
para outros, tais eram as solicitações que lhes faziam os in- 
digenas. 

Os assuntos eram os da doutrina e prestavam a tudo 
a maior atenção. 

Na convivência dêsses selvagens puderam ver as suas 
habilidades práticas como homens cio mar. As suas canoas 
eram grandes e bem feitas, de casca de árvore, tudo niuito 
bem atado com cipó, de tamanho tal que nela podem em- 
barcar de 25 a trinta homens remeiros, além de armas e vi- 
tualhas: e com elas atiram-se aos mares bravios, e caso se 
alaga lançam n'água e tiram-na fora da agua e levaim-na 
para a praia' e mesmo esgotam-na e tornam a se meter nela, 
e se destroçada não morrem, voltam a nado para terra. (75 

Dêste modo tinham preparado para a guerra a sei! fei- 
ta aos contrários de S. Vicente, 200 canoas, não uma guer- 
ra a descoberto, mas uma guerra de assalto, ora em um pon- 
to, ora em outro da costa, uns chegando e outros part:indo, 
de modo a se tornar um verdadeiro bloqueio a população 
vicentina, com mobilização de todos os gentios desta nação, 
tantos os que habitam no beira-mar, como os que habitavam 
no sertáo, haviam de ir por terra a manter as hostit1id:ades. 

Era esta uma guerra que estava destinada a ser d'esen- 
cadeada éste ano contra a Capitania de São Vicente, e que 
graças a trégua atual seria evitada. "É de crer. segundo a 
pouca indústria que os cristãos têm em se defender, quis em 
êste ano se havia de assolar grande parte desta Capitania, 
se não intervierem estas pazes". (76) 

No dia 23 de maio tiveram cs padres uma surpresa 
menos agradável, a pior de quantas lhes iam acontecendlo no 
meio daqueles gentios. Chegaram duas canoas, em um% de- 
las apareceu um irmão daquele que cedeu a casa onde vi- 
viam, o qual chegando a aldeia, perguntou ao seu sogro: 

( 7 4 )  Cartas lesuiticas, pág. 202. 
(75) Antònio Alves Càmara - t..iis;ii<i sol> a i  çuristruções ri;ivaii in<ligeiin- 

do Brasil. Rio. Janeiro, 1888. Capitulei - C n t ~ m c  - pie 5 2 .  
(76) Cait;is Jeiiiitir;is, pá. 204. 



- -  Quem é este? 
Respondeu o outro : - Português! 
Diz o padre: - Eu sou o padre vosso amigo e hei de 

estar convosco daqui em diante. 
Respondeu o bárbaro, armado de espada: 
- Não. quero sua Companhia.. . "e outras coisas áspe 

ras, mas não lhes permitiu Deus Nosso Senhor fazer mal". 
(77) 

Na segunda chega Pindobuçu ( 7 8 )  (folha grande de 
palma). Este, melhor informado, desejoso que era também 
de paz, em pouco tempo tomou-se amigo dos padres. As 
suas relações foram boas e cheias de curiosidade da vida 
que os padres levavam. 

Um dia sua pergunta foi a seguinte : 
- E Deus, que lhes há d e  fazer? 
- Por que tendes medo de Deus? 
Então lhe falam os padres do Inferno e do Céu. 
Ele se recolheu com estas idéias. Tr'ocou muitos serri- 

ços como os jesuitas. Um deles foi a restituição da cam- 
painha usada para chamar os indigenas à doutrinação de- 
saparecida, seja por furto ou picardia, por parte de um 
vizinho mal humorado e pouco amigo dos padres. 

"Pindobuçu começou a pregar por a5 casas, que descu- 
brissem logo a campainha e não fizessem coisa por onde 
lhes viesse algum mal, dizendo : - Se nós outros temos mê- 
do de nossos feiticeiros, quanto mais o devemos ter dos pa- 
dres que devem ser santos verdadeiros, e teriâm poder. para 
nos fazer vir cámaras de sangue, tosse, dor de cabeça.. . - 
das quais palavras o outro ficou tão espantado que logo 
descobriu que êle tinha a campainha". (79) 

A 27 de maio comecaram a voltar a Iperoig os guerrei- 
ros que tinham ido em 10 canoas atacar as costas próximas 
de São Vicente, os quais já estavam informados da tentati- 
va de paz promovida pelos jesuítas. 

O Principal, Aimbiré (80)  náo estava de acordo com 
esta paz, logo ao descer em terra determinou prender e ma- 
tar os pacificadores e reféns por ser êle um chefe tão ini- 
migo dos portuguêses quanto amigo dos franceses e estan- 
do ligado a um dêstes por laços de família, pois uma sua 

(77) Ibideili. p ig .  201 e 205, ircspectivaiiiei,te. 
(78) "Ancliieta e Piiidntiucu". por Alfredo rir Carv;ilti<:. Kri- < l i >  1v.i. 

IHi*tóricu ile S P;iulo. Lol. XXXIIJ .  pág. 15 .  
(791 ' r  i i .  204 i 205. ie?piçiiiamcnte. 



404 RLVISTA DO I N S T I T ~ O  Hrsróa~co E GEOCRAFICO DE S.PAULO - 
filha vhia com um francês, tendo dêste uma filha, neta 
portanto da chefe Aimbiré. 

Aconteceu porém o melhor que é o seguinte: 
O genro francês ficara atrás com 4 canoas que haviam 

ido também à guerra e por êste motivo teve encontro com 
o navio que ia ao Rio de Janeiro para tratar com os ta- 
moios a desejada trégua. 

O capitão do navio era o súdito italiano João Adorno 
(81), personagem da mais alta categoria na Capitania de 
Martim Afonso de Souza. I 

Não sendo J o b  Adorno potuguês. não custou ao genro 
de Aimbiré subir a bordo do navio para com êle congratu- 
lar-se pela missão de paz que o levava a Guanabara, onde 
estavam os seus patricios mancomunados com os tanioios. 
Os dois europeus, interessados.mais nos seus negócios; pri- 
vados, de comércio exterior, haviam de estimar bem que 
reinasse naquelas costas do Brasil um ambiente favorhvel 
aos seus negócios. 

Naturalmente que o francês, junto ao italiano valorim 
va o seu papel de pacificador entre as duas facções, alegan- 
do como alegou que os seus companheiros tamoios da :frota 
de canoas ali encostada, tinham a intenção de tomá-lo a 
máo e matá-lo, e se ofereceu para ser portador de uma carta 
que deveria escrever para os franceses do Rio de Janeiro, 
rogandelhes para que interviessem em favor da paz que se 
oferecia aos contendores. 

Esta solução aviltrada pelo genro de Aimbire pareceu 
ser a melhor,'ao capitão Adorno . 

Em conseqüência disso mandou dizer o francês ao seu 
sogro Aimbiré por um índio irmão do mesmo que seguira 
no navio que consentisse nas pazes. ". . . Com isto se tor- 
nou o navio e chegou aonde nós outros estávamos em o 
mesmo dia que as 10 canoas". ( 8 2 )  

Que atitude tomariam êles, dispostos que estavqm a 
não consentir na paz? O principal dêles era "homem alto, 
sêco e de catadura triste e carregada e de quem tínhaimos 
sabido ser mui cruel. . . " ( 8 3 )  

A entrevista que êle teve com os padres não foi miodê- 
10 de bons modos. Veio armado de arco e flecha, vestido com 
uma camisa e sentado em uma rêde, começou a discutir.. 
- 

(80) Cartas Jesuiticas, pág. 242. nota 232. 
(81) Cartas Jesuiticas, pág. 242. nata 233 
(82) Cartas Jesuiticas, pág. 205-206. 
(83) Ibidem, pág. 206. 



A sua replica ao que os padres diziam era feita de um modo 
duro e incrédulo, salientando as queixas que ele, Aimbiré, 
e os seus irmãos tinham dos portuguêses de S. Vicente, que 
sempre os trataram a ferro e fogo, sendo mesmo sua viti- 
ma, pois já fora preso, com ferro aos pés e só por sua va- 
lentia conseguiu a sua liberdade pela fuga. 

E estas recordações lhe enchiam o coração de indigna- 
çáo a ponto que "arregaçava os braços e bulia nas flechas 
contando suas valentias". (84 

Neste ínterim chegaram os tamoios da entrevista do 
navio, trazendo a palavra de seu genro, o francês, franco 
partidário das pazes, com o que serenou um pouco, deixam 
do para o outro dia o prosseguimento da discussão. 

As cousas teriam ido de mal a pior se não velasse a Prc- 
vidência em bem dos mediadores. Pois naquela noite re- 
solveram alguns romper êste "status quo" encarregando-se 
uns de ir ao navio fazer resgates, e outros em terra assas- 
sinar os reféns. 

Foi quando pela manhã Pindobuçu, o maior de todos, 
desejando "que se efetuassem as pazes, disseme que fôsse 
aos navios e trouxesse o capitáo à terra para concertar co- 
mo haviam de ser, e indo eu por êle, foram lá cinco canoas 
cheias de gente e começaram uns a resgatar, outros a falar 
dbre  as pazes, enchendo-se o navio dêles, e por fim chegou 
um mui depressa, dizendo que fôsse asinha o capitão, di- 
zendo que estava já o Principal com os seus esperando, para 
trata1 das pazes, que êle iria logo". (85)  

Não estêve pelos autos o capitão e não fêz nada com 
açodamento como estava sendo solicitado por êste mensa- 
geiro, que náo lhe pareceu bem credenciado e ao contrá- 
no tinha bem jeito de traidor ou malfeitor. 

E assim ". . . temendo-nos de que poderia ser (traiçso), 
náo qiiisemos sair até que se apartaram as canoas, e elas 
idas, o capitão, temendo-se do que em verdade se tratava, 
contudo por ser grande nosso amigo e devoto, não duvidan- 
do de morrer onde nós outros morressemos, deixando no 
navio um irmão de Pindobuçu, em reféns por si, se saiu a 
terra comigo" (86)  

Ao &,ar na terra recebe um aviso trazido por um me- 
nino, a quem estavam os padres ensinando, comunicancio 

(84) Ibidm, pág. Zffi. 
(85) Cartas Jesuíticas, pg. 206. 
(86) Cartas Jesuiticaa, pág. %, 207 - 



que já estavam reunidos na casa muitos índios e qu'e ou- 
vira falar em quebrar as suas cabeças. Nem com isto se 
demoveu a intenção do capitão Adorno, de ir até a a,ldeia 
que ficava longe em um monte encoberto donde nin!guém 
o podia ver caso se arrependesse.. . 

Foi com -chieta para a aldeia. A indiada estava toda 
ela armada, uns de flechas, outros de espadas, outros com 
punhais, e todos sob o comando de Aimbiré, cercara.m a 
casa em que moravam os padres. 

O Principal, sentado no meio deles, por sua vez cle es- 
pada na mão e "vestido com um saio preto bem fino, antes 
de tratar com nós outros, praticou com um francês luitera- 
no que trazia consigo, informando-se dêle quem era 13 ca- 
pitão Adorno, ao qual o francês disse que era homem que 
sabia bem a língua francêsa e dizia haver-se criadc~ em 
França, mas que não era seu parente, e que vinha a tiratar 
pazes com éle e juntamente com todos os franceses; do 
Rio". (87) 

"Assim, português e este?" - indagou ' Aimbiré. 
Ao que nada respondeu o francês luterano. Foi, porém, 

vivamente interpelado por João Adorno, para que explicas- 
se, que não sendo ele frances, era genovês, e portanto não 
era lusitano. . . 

"Eu, porque o capitão não entendia a língua brasílica, 
avisei-o do que praticavam, e ele disse ao francês que lhe 
dissesse a verdade, que éle não era português, mas sen.ovês 
e grande amigo dos franceses, com o qual se aplacou um 
pouco aquela besta brava e começaram a tratar com nós 
outros sobre as pazes". (88 i 

As condições desta não satisfaziam porque éles não 
abriam mão de matar e comer os principais dos tup.is, o 
que negavam os padres com toda a força, alegando que Deus 
reprovava isto. A esta alegação retrucou o valente Aimbiré : 

"Os contrários não são Deus, vós outros sois os que 
tratais as coisas de Deus, haveis de no-los entregar". A. no- 
va altercação em contrário que os jesuítas lhe fizeram, res- 
pondeu o maioral: 

"Pois que sois escassos contrários, não tenhamos pa- 
zes.. . "  (89) 

O capitão Adorno interveio para dizer que estas con- 
-~ -- - 

(871 Cartas lrsuiiicas. I I ~ R .  207. (';,ria clc .iiirliirt;i. laiiziri , .  1565. 
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diçóes não foram debatidas entre êle e o francês, genro de 
Aimbiré, por isto não podia prometer a satisfação desta 
condição. Precisaria voltar para fazer esta consulta. 

É quando intervém Pindobuçu, que até então se con- 
servara calado, para dizer que se fizesse assim "que basta- 
va o dito, e com isto se foram e nos deixaram, e antes que 
o capitão se fòsse a embarcar, lhe descobriu aquêle francês 
todas as maquinações dos indios que já tenho contadas". 
tsn, 

Embarca o capitão levando carta para "os regedores 
destas vilas afirmando que de maneira alguma deve-se con- 
sentir na cláusula - de entregar para ser comido índio al- 
gum, nem dos amigos, nem dos inimigos, - ainda que a 
recusa desta cláusula custasse a vida dos padres por obra 
dos tamoios. 

O regresso de Adorno foi rápido e antecedeu de muito 
a chegada .dos tamoios que seguiam em suas canoas com 
Intento de atacar a Fortaleza de Bertioga. 

O capitão-mor de terra, avisado que estava pelas cartas 
dos padres, os esperou com bastante gente, e enviou ao en- 
contro dêles os reféns que estavam em Santos, "com cujas 
palavras aquêle Principal vinha já manso e entrou em es- 
tas vilas, pregando que folgava muito com as pazes, que 
já cria ser verdade o que lá lhe dizíamos, nem queria que 
lhe dessem alguns dos nossos indios a matar.. ." (91) 

E acrescentava como argumentação favorável aos seus 
intuitos pacíficos, que se os padres em sua terra e a dispo- 
sição deles, tanto se opunham a cláusula de morte dos con- 
trários, negando-se a entregá-los sob qualquer condição, 
"quanto mais a. teriam os Cristãos cá, que o tinham a êle 
em seu poder. . . (92) 

Foram recebidos com muita alegria e grandes festas se 
realizaram em regozijo pelas pazes. 

O mal, porém, tem mais astúcia que o bem. 
Em Itahaém acham-se refugiados, de envolta com os 

cristãos daquela povoação, muitos tupis, que sabendo da 
presença dos reféns tamoios em S. Vicente, preparavam-se 
para os matar com o fito de prejudicar a paz entre os por- 
tuguêses e os tamoios. 

Informado disto, o capitão-mor Pedro Ferraz Barreto. 
foi até lá. prendeu alguns dêsses tupis, e outros fugiram. 

(Wi Cartas Jrsuitir;i~. ,>ir. 2 0 3  
(91) Ibidcm, pág. 209. 
192) Ihidem. p i e .  209. 



Fugiu também a argúcia dêste capitão. Cometeu a im- 
prudência de levar consigo ate Itanhaém os tamoios que 
entre os tupis fizeram prêsas, levando-as com outra!$ que 
em S. Vicente Ihes foram também entregues. Tudo isto 
fazia o capitão como prova de que os tupis não eram táo 
afeiçoados assim dêles portuguêses. 

Exultaram os tamoios com êste ato. 
"A nós outros nos pesou muito (escreve Anchieta) quan- 

do soubemos, porque ultra da causa dos tupis se vinham 
com traiçáo ou não, não ser bem examinada, bastara quando 
isto fora, fazer verdugos de seus contrários, mas nao dei- 
xá-los levar a comer". (93) 

Enquanto êstes fatos se davam na sede da Capilania, 
a vida de Nóbrega e Anchieta, na terra dos tamoios era 
uma escala de angústias. 

Eram passados 15 dias. Receavam sobretudo 08s ta- 
moios do Rio, de cujas maquinações estavam avisados. 

Deram aos seus amigos conhecimento das angust.ias e 
receberam dêles bons propósitos de serem seus gu:ardas 
quando chegzssem os mal intencionados. Contavam com 
Pindobuçu que, sabedor destas maquinações, disse-lhes : 

"V6s outros, sabeis todas as causas, Deus vos descobre 
tudo, rogai-lhe que me dè longa vida, que eu me pOnh'D por 
vós outros, contra os meus. . . " 

"Desta maneira vivíamos em contínuos temores, espe- 
rando cada dia por canoas, assim do Rio, como dar; que 
eram passadas a Bertioga, temendo que fossem desco'nten- 
tes, ou houvessem recebido algum dano se acometessjem a 
fortaleza, e se quisessem vingar em nós outros". (94)  

Os amigos de Iperoig também não estavam trancluilos 
pelo mesmo motivo. 

Eis que a 9 de junho de 1565, estando os padres no fim 
de uma praia, distante das aldeias, viram chegar uma c% 
noa vinda do Rio de Janeiro. Resolveram que o melhor s+ 
ria para êles irem-se dali, para a aldeia de Pindobuçu, o 
bom amigo. 

Sem demora, puseram-se em marcha apressada, para 
antecipar a chegada dos que vinham na canoa, cuja ani- 
mosidade receavam. 

". . . êste foi um trabalho, o maior, ao menos dos !maio- 
res que o Padre Manuel da Nóbrega teve em sua vida, por- 

(93) Cartas Jeiuiticas, pág. 210 
(94) Cartas Jesuiticas, pág. 210 



que estando êle mui fraco de suas continuas indisposições, 
e junto com o da má vida que ali se passava, se queria cor 
rer, não podia, se não corria punha-se em perigo de vida; 
todavia correu quanto pôde e mais do que pôde, até o fim 
da praia, onde, antes da aldeia, que está posta em um mon- 
te mui alto, corre uma ribeira d'água rnui larga e que dá 
pela cintura". ( 95 ) 

Não havia tempo para descalçar as botas que trazia 
por causa das fendas nas pernas, a canoa se aproximava, 
o Irmão José tomou-o às costas para passá-lo, mas no meio 
do rio não pôde com o pêso. O Padre Nóbrega foi forçado 
a lançar-se n'água molhando-se todo, e mal teve tempo para 
galgar o monte e encobrir-se por entre as arvores para ti- 
rar as botas e as roupas, e pblas a secar. 

Ficou muito cansado e incapaz de vencer a ladeira da 
aldeia. Teriam sido alcançados pelos tamoios da canoa, se 
não fôsse o auxílio de um índio que o carregou. 

A decepção foi grande ao chegarem a casa de Pindobu- 
çu, porque este não estava em casa. Entre os que vinham 
na canoa do Rio estava um seu filho - "insigne na malda- 
de" - Paranapuçu (que quer dizer mar espaçoso) acom- 
panhado de 30 mancebos da aldeia. Queria ser êle "quem 
levasse a honra de nossa morte" (96). Vinham para mal- 
tratar os refkns. Quem havia de dar a primeira cutilada, 
pancada, estocada? 

No entanto nada disto foi feito, por milagre, porque 
nada obstava que o fizessem: estavam sós e nenhuma rea- 
ção encontrariam da parte dos mais fracos. 

O comandante deles, em uma simples conversa com os 
dois jesuítas, desarmou-se dos seus rancores e acabou por 
dizer: "Eu vinha a fazer isto e aquilo, mas quando entrei 
a ver os padres, e lhes falei, caiu-me o coração. e fiquei 
todo mudado e fraco, e pois eu não os matei, que vinha ta0 
furioso, já nenhum os há de matar, ainda que todos os que 
vierem h% de vir com o mesmo propósito e vontade". (97) 

Ao lado desta prova de amizade, dada por éste estra- 
nho, receberam êles outras de parte dos aldeados de Ipe- 
roig, Ioga que êstes, que se achavam metidos nas selvas, 
souberam do risco que os padres correram. 

A noticia da chegada dêsses violentos tamoios flumi- 
nenses alcançou até os que estavam ausentes das aldeias 

(95) Ibidem, pág. 210. 
(%) Cartas Jcsuiticas, pág 212 
(97) Ibidem. pág 213 
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de Iperoig, os quais passaram a lamentar a sorte dos dois 
padres indefesos nas unhas daqueles seus parentes ixidis- 
postos para qualquer mudança benéfica entre, os portuguê 
ses e os tamoios. 

"O padre velho onde se irá agora por êstes espinhos? 
Bem dizíamos nós outros que não os deixássemos sós". i:98) 

Um déles, por nome (Fala mansa) apressou-se em vir 
a socorro dos padres, metendo-se em uma canoa não de todo . 
acabada, e veio de noite e por mau tempo até onde os pasdres 
estavam. 

Estava tudo na paz do Senhor naquelas aldeias de Ipe- 
roig. A paga desta solicitude, ao bom amigo Cunhambebe, 
foi a Missa que, cedo, muito cedo, foram celebrar na sua 
aldeia, em uma casita que êle mandara fazer para esta san- 
ta finalidade, e o encontro dos amigos foi motivo de inui- 
tas manifestações de alegria por parte dos aldeados "oomo 
se ressuscitáramos aquela hora, falando-nos palavras de 
muito amor". (99) 

Era o dia de Corpus Christi do ano de 1565. A come 
moração não constou apenas desta santa cerimônia. IIou- 
ve convite aos habitantes da outra aldeia para virem bleber 
e bailar, o que fizeram de muito bom grado. 

O anfitrião aproveitou para instruir a todos os que 
aquelas aldeias frequentavam, sòbre as pazes que estavam 
sendo feitas entre a nação tamoio e os portuguêses, sob a 
garantia dos padres, e que êstes, éles defenderiam, qualquer 
que fosse o atrevido que os ofendesse. E fazendo indireta 
a um dêles mais ruim, disse "Vós outros não me enojeis, 
que eu já matei um dos vossos e o comi". ( 100) 

A festa teve o seu lado repugnante porque dêste ante- 
cedente gerou-se uma conseqüência da pior espécie pars 
os dois santos jesuitas metidos nas selvas. 

Cunhambebe havia guardado uma canela da perna de 
uma sua vitima recente, para fazer uma flauta. Deu orilem 
a uma de suas mulheres que fosse buscar a peça, em vista 
do que os outros saltaram "Pois tu o mataste e comc!ste, 
comamos nós outros também, e pedindo farinha, um por 
uma banda e outro por outra, começaram a roer em ela 
como perros, assim toda a causa passou em festa e ficaram 
grandes ainigos". í 101 1 

1981 Carta, t i  i .  213 
(99) ihi<leni. pág. 213 
(IW) Ihi,len,, pig .  213. 
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Náo era em vão que se temessem estes tamoios, eles 
eram da espécie mais rude e selvagem. Ocupavam uma 
larga faixa do território que ia da orla marítima ao pla- 
nalto, mato a dentro, chegando próximo dos campos. onde 
muitos viviam. 

Pois bem, êstes deram de assalto em uma fazenda, na 
serra, de um homem que apesar de prevenido por cartas 
pelos padres, não tomou nenhuma precaução e previdên- 
cia, e deixou-se ficar confiado em que já estando êstes ín- 
dios metidos com os portuguêses, já não lhe fariam mal, 
mas eles não tiveram conta que as pazes estavam feitas, 
puseram fogo a casa, mataram o proprietário e sua mulher, 
e levaram viva para sua aldeia outra mulher meio queima- 
da e ferida. E "a mataram com grandes festas e vinhos e 
cantares, e junto com ela algumas escravas". i 102) 

A 20 de junho de 1565, estavam as cousas em situação 
menos boas do que parecia, isto é, uns tamoios de regresso a 
Iperoig, conduzindo suas prêsas, e outros procurando nas 
vilas acintosamente tomar vingança dos tupis. 

O capitáo-mar mandou um bergantim a Iperoig para 
fazer regressar os reféns e os padres que lá estavam. No 
dia em que chegou o bergantim, de Iperoig saíram 11 ca- 
noas para S. Vicente, levando muitos dos indios do Rio e 
todos os da fronteir?, menos 3 Principais que ficaram em 
terra. 

" .  . . Logo neste mesmo dia chegaram dez canoas do 
Rio,' as quais com a prêsa que estoutras haviam levado, vi- 
nham mui alegres e se partiram logo a alcançar as on- 
ze..  . " i 103) foram todos, como se vê, mas não consentiram 
que o s  dois padres regressassem tal era a pouca confiança 
dêles nas pazes convencionadas. Que fosse no bergantim, 
um dêles, mas mão os dois. 

Concordaram em-que viesse o P. Nóbrega, e ficasse em 
Iperoig o Irmão José. Esta salução custou muito ao cora- 
ção de Nóbrega, dada a diferença de sorte que dai em dian- 
te se estabeleceria para cada um, "e ainda que a éle lhe 
fosse mui caro por deixar-me só, esperando que ainda. 
nos poderia caber alguma boa sorte de ser comidos por amor 
do Senhor, todavia, eu lhe instei muito que se viesse e só 
me deixasse sua bênção e mandamento, que lá desse minha 
vida ao Senhor, e peloSenhor dela, e com isso se teve de 
embarcar, despedindo-se de mim com muitas lágrimas, sem 
. 

(102) Ihideiii, i i g .  214. 
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eu lhe corresponder com algumas, e mandand*me que com 
a melhor ocasião que achasse me viesse". (104) 

Deste modo se separaram êstes santos varões -em 21 de 
junho de 1565. 

Anchieta encontra na pessoa de Antonio Dias (1051, 
uma companhia: "foi para mim, náo menos boa e suave 
que se fora um irmão da Companhia, a qual me foi oca- 
sião de padecer alguma coisa mais por amor de Nosso Se- 
nhor Jesus Cristo". ( 106) 

O regresso do P. Nóbrega se fêz atraves de mar tem- 
pestuoso, com prevensão por parte da maruja para rialvá- 
10 caso houvesse risco de naufrágio, mas chegaram a sal- 
vamento e foi êle recebido em terra com grandes dernons- 
trações da estima pública, ressaltando o seu grande sacri- 
ficio em favor da paz na Capitania, dando-se a si mesmo 
como oferenda na cova dos leões. 

Dois dias antes, a 19 de junho, chegaram a S. Vi'cente 
as 21 canoas dos tamoios que sairam de Iperoig, aos quais 
se fizeram festas para salientar a correção dêles quanto ao 
trato que deram aos dois jesuítas retidos entre êles como 
reféns. 

Esta nota final era para dar-lhes a entender a estima 
em que os padres eram tidos entre os portuguêses "por ser 
pregadores da palavra de Deus com as quais cousm Eles 
mais se asseguravam". (107 

Em Iperoig vai começar um capitulo da história em 
torno da figura excelsa de Anchieta. 

No dia 25 de junho tem êle a prova máxima do que era 
a ferocidade e a barbaria dos tamoios. Uma cena canibales- 
ca o horrorizou ao máximo e sua intrepidez para lutair bai- 
xou a tal ponto que êle mesmo colocou na sua boca estas 
palavras cheias de temor "e confesso minha fraqueza que 
muito me afligia a carne com contínuos temores, mas o 
Espírito pela graça do Senhor estava pronto". (108) 

A sua solidão moral só podia ser preenchida com o se 
brenatural. A humanidade que o cercava não tinha. cor- 
respondência com a sua alma. Sentia-se asfixiado para 

(101) Ibidern, pág. 215. 
(105) António Dias, era pedreiro de profissão (Nota 237, pág 2'13, das 
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(107) Cartas Jesuiticas, pág. 215. 216 
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qualquer lado que virasse. Só via o lado degradado, fôsse 
Adão, fósse Eva. 

Do Rio chegam sempre canoas. No dia 6 de julho che 
garam de S. Vicente as canoas que lá tinham ido festejar as 
pazes e vieram, aliás, fugidas, com receio dos portuguèses. 

Um escravo de cristãos, parente dos índios do Rio, lá 
havia armado uma forte intriga que ia dando nas maiores 
desgraças. Contou êste, mentindo, que os portuguèseç es- 
tavam resolvidos a matblos, náo só tendo realizado esta 
traição porque faltavam os dois chefes, Cunhambebe e Pin- 
dobuçu, para os matar também. Em todo caso retrucaram 
êles - "Como nos háo de matar se está o Padre?" Ao que 
informava o intrigante: - "Os padres não estimam nada 
suis vidas". (109) 

Tomiram-se de medo e trataram de deixar S. Vicente 
de madrugada. Passando por Bertioga quiseram levar t o  
dos os conterrâneos que lá estavam, não o fazendo porque 
a isto se opuseram os dois chefes Cunhambebe e Pindobu- 
çu, que náo deram credito nesta patranha. 

A exceçáo destes chefes e outros que com èstes esta- 
vam, foram-se os demais, levando o mentiroso e foram agi- 
tar a gentilidade de Iperoig e criar mais embaraços aos dias 
tão pungentes vividos por Anchieta e seu fiel companhei- 
ro Antônio Dias. 

Durante 5 dias os apoquentaram com estas histórias de 
traição por parte dos portuguèses contra êles tamoios, ver- 
são esta repetida como um refrão por novos índios, chega- 
dos do Rio. (Eles vinham e iam constantemente). 

A tudo contrapunha o Irmáo José os seus argumentos, 
para no fim fechblos com estas palavras: "Náo faleis mais 
nisso, nenhum desses (os contrários dêles) se vos há de 
dar, aqui estou eu em vossas máos, se me quereis comer, 
comei-me, que eu nisso não hei de consentir". (110) 

Esta pendenga achou fim no fato auspicioso para de- 
monstrar a verdade da contradita de Anchieta, oposta B 
intriga do escravo, fujáo de S. Vicente e criador de todo 
êste mal-entendido. 

Foi que chegou a Iperoig, depois de uma viagem que 
durou um mès o tal indio que ao dizer do escravo mentiro 
so, havia sidomorto em Santos, e que era a base para al- 
guma veracidade desta versáo da mentira espalhada. ".. .em 

(109) Cartas Jesuiticas, pág 220 
(110) Ibidem, pág. 221 
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meio desta tribulação acudiu o Senhor com sua solicita 
misericórdia, mostrando como tratávamos a verdade". (111 ) 

Os tamoios do Rio foram solicitados por parte dos d t  
Iperoig, para que se retirassem, porque êles divergiam -db 
orientação dêstes chefes como Pindobuçu. De uma feita 
ficou ele furioso, berrando: "Não quero que ninguéni b u h  
em minha aldeia; os Cristãos fazem pazes comigo que e>- 
tou fronteiro, e os meus não nie vêm a defender, nã(o qut- 
rem êstes meus parentes senão cabeças de fora dos Cristãos 
e não de seus contrários; não o hei de consentir". (112)  

As dificuldades de Iperoig somavam-se, uma ap' 13s ou- 
tra. Agora era o caso ocorrido em uma aldeia que n.. ao eru 
longe dali, onde estava marcada a festa da morte de uni 
tupi, ate onde foi o P. Jose, mas em vão, porque a vitima 
negou-se ao batismo, dizendo "que os que nós outros bati- 
závamos não. morriam como valentes, e êle queria morrer 
morte formosa e mostrar sua valentia". (113) 

Em S. Vicente e por toda a Capitania corria uma im- 
pressão de tristeza. Alvitrava-se a possibilidade da morte 
de Anchieta pelos tamoios de Iperoig, e a desconsolação do 
P. Nobrega era extrema "por haver me deixado só entre os 
inimigos, principalmente porque não havia de ser compa- 
nheiro de minha morte, a qual êle e todos os Cristãos ti- 
nham por certa.. . "  1114) 

Em S. Vicente, Nóbrega aproveitou o estado de espiri. 
to reinante entre as duas tribos inimigas, tamoios e Eupis, 
para fa,zer uma larga política de conciliaçá~. 

Levando Cunhambebe, partiu para Itanhaem, doininio 
inconteste dos tupis, e promoveu na igreja daquela povoa- 
ção um encontro com os tupis amigos dos padres, "onde se 
falaram e se abracaram e ficaram grandes amigos". 

No dia seguinte foi a vila ameaçada por grande número 
de tupis inimigos, contra os uuais marcharam os da vila 
com os tamoios de Cunhambebe, e alguns mestiços, e pe- 
lejaram todo o dia sem consentir que os inimigos passa,ssem 
o rio, mantendo-os a distância por meio de suas flechadas. 
fazendo-os desistir de assaltarem a vila. 

Não foram em perseguição dos tupis porque eram DOU- 
co numerosos. Cunhambebe ainda mandou a sua gerite a 
Piratininga ameaçada de assalto neste tempo. Lá chegaram 

( I I I 1 I hideiri, 222 
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depois disso, mais de 300 tamoios moradores no campo, per- 
to do rio Paraiba, cujo capitão era conhecido de Anchieta 
em Iperoig, de cuja boca recebera ordem para entrar em 
Piratininga, o que fêz, mandando uma vanguarda de 20 
homens primeiro, "os quais, guiado por um que já ali ha- 
via estado, se vieram direto a nossa portaria, tocaram a 
campainha e foram recebidos 6 acolhidos, onde náo ousa- 
vam sair fora em meio de seus contrários, dizendo que eu 
os mandara ir muitos a nossa casa, até que se assegura- 
ram". 1115) 

Estava feito o circuito territorial da Capitania por mar 
e por terra; os tamoios tinham entrado na vila piratininga- 
na não por arte bélica, mas graças a arte pacifica, conci- 
liatória dos dois grandes jesuitas. 

"Ali também juntaram os padres, uns e outros na igre- 
ja para que fizessem as pazes, onde um de nossos discípulos 
posto sobre um banco, fêz grande prática em alta voz.. . 
(116). Assim procediam os alunos, apesar da terrivel dú- 
vida em que laboravam a respeito da sorte de seu mestre e 
amigo, o querido Irmáo José de Anchieta. 

"Porque eu estava lá em suas terras" é que eles eram 
recebidos daquela forma em Piratininga, sofrendo-lhes mui: 
tas cousas e "recolhiam-os em suas casas, dando-lhes de co- 
mer e beber". ( 117 

No planalto não havia tranqüilidade. Os tupis estavam 
hostilizando pelos caminhos aos seus próprios irmãos, aos 
escravos do colégio. e aos padres se houvesse ocasião. 

A vida em Iperoig para Anchieta continuava cheia de 
fadigas, fome e infinidade de aflição moral, mas o seu pres- 
tigio individual não diminuia. 

A sua presença era uma garantia para todos e para a 
proteção do sobrenatural, não só para o seu amigo Pindo- 
buçu como para muitos. Ele era o homem de Deus. 

Os fatos comprovadores desta ligaçáo do Irmáo José 
com o Criador aumentavam dia a dia. Contam-se de várias 
espécies êstes casos. A esta série está ligada outra de fatos 
naturais (não sujeitos a interpretação, mas rigorosamente 
observados) de clinica médico-cirúrgica. diante dos quais 9 
Irmáo José com desenvoltura se havia. (118) 

( 1  1 5 )  Cartas !esuiticas. par. 225. 
11 16) Ibidan, pág. 225. 
( 117) Ibidem. pág, 225. . . 



Grande prova de prestígio pessoal de Anchieta lioi o 
embarque de seu companheiro Antônio Dias "que queria 
resgatar sua gente que os do Rio lhe tinham" e a cuja par- 
tida se opunham as mulheres de Iperoig, alegando que não 
teriam mais em quem se vingar, caso não voltassem os seus 
maridos que haviam partido para. S. Vicente. "Asseguran- 
do-as disto, o fiz embarcar'com o seu resgate aos 5 de se- 
tembro, ficando-me eu só em terra". (119) 

No dia seguinte da partida de seu companheiro de exi- 
lio, falou a Cunhambebe da possibilidade de levá-lo para 
S. Vicente, conforme fora concertado entre Cunhambebe e 
o P. Nóbrega, o que foi confirmado sob condição. "Verdade 
é que prometi, se os mancebos cá fossem contentes disso". 
Disse-lhe então sua mulher: "Queres deixá-lo cá só, qu(e v e  
nham os do Rio e do Campo e o matem! Leva-o". (120) 

E tudo ficou incerto. 
Anchieta seguiu para a outra aldeia, de PindoX~uçu. 

Aguardou silencioso os desígnios da Providência, quc? t e  
riam de ser feitos através daqueles homens tão d1sta:ncia- 
dos dela. 

No dia 8 de setembro, manda-lhe Cunhambebe uni re- 
cado, por uma mulher, sua concubina e tia "que foijsem 
por mim, e deixando eu os livros com algumas cousi:nhas 
na caixa, como em penhor de minha tornada, e deixando a 
chave a uma mulher de Pindobuçu, que não me queria me- 
nos que a um filho, me vim ao lugar de Cunhambebe" (121) 
com o almejado fim de embarcar para S. Vicente. 

O embarque não se deu imediatamente, tiveram que 
aguardar 8 dias, por causa do mar que, neste tempo. estava 
muito bravo. 

Em torno dele algumas índias desta aldeia latnenta,vam 
a sua partida, porque diziam elas - não tinham mais cá 
sôbre quem exercer vingança, caso seus maridos fossem 
mortos. E sob esta exaltação, "queimaram uma casinha 
em que o padre só ia dizer Missa". O ato não recmebeu 
aplauso de muitas outras mulheres devotas de Anchieta. 
as quais "rixavam com elas, dizendo-lhes: "Queimai a casa 
em que os Padres falavam com Deus e vereis se viveis mui- 

( 1  18) Ver uç trabalhos do 4." Congresso de Hiçtbria da Medicina, "a 
História da bíedicitia" de Licurgo Santos Filho, cap. Medicina dos Jesuítas. 

, Tomo 11, pág. 23; Sáo Paulo; 1947. 
(119) Cartas Jesuiticas, pág 230. 
(120) Ibidcrn, pág. 231. 
(121) Cartas Jesuiticas, p. 231. 



to tempo; não estão lá nossos maridos com os vossos.. . 
havemos de dizer a Cunhambebe que o levem. . . "  (122) e 
vinham a dizer-lhe que levasse o padre. 

No dia 14 de'setembro de 1561, deixou Anchieta Iperoig, 
em companhia de Cunhambebe e mais 20 iperoiganos, em 
uma canoa feita de casca de pau e vieram com bom tempo 
até o primeiro pôrto. 

Neste lugar houve um encontro entre a canoa que le- 
vava Anchieta, e outra de tamoios do Rio que voltavam 
de S. Vicente. Estes contaram uma série de coisas mentire 
sas a respeito da atitude dos cristãos de Piratininga, onde 
se havia morto um dêles, e outras invenções capazes de es- 
quentar a cabeça de qualquer um. 

Cunhambebe, que os ouviu, respondeu simplesmente : 
"Bem sei que os cristãos são bons e tratam verdade, vós 
outros farieis por onde vos tratassem assim". (123) 

Ninguem deu crédito aos que contavam estas novida- 
des, e com isto, seguiu o barco portador do futuro Santo do 
Brasil. 

Depois do 2.0 dia de viagem o tempo mudou. Tornou- 
se o mar encapelado, até que no dia 21 de setembro, ao 
chegar a Bertioga e ao dobrar uma das pontas, o vento l e  
vantou-se tão forte, que a canoa quase soçobrou. Durante 
a tormenta pôde perceber a credibilidade de Cunhambebe já 
no estilo de um cristão: "Padre Deus, oh Senhor Deus, 
amanse-se o mar". - "Ouvi-o o Senhor, e ainda não se 
amansou o mar, passamos seguro e acolhemo-nos a terra an- 
tes de chegar ao povoado com a água que nos dava pela 
cara e boca já coalhada e feita de sal". (124) 

No dia seguinte, 22 de setembro, foram iles para a forta, 
leza "eu me fui pela praia com dois ou três dêles e tivemos 
tanta chuva todo o caminho que me passou e esfriou todo, 
e segundo a fraqueza que eu trazia se um pouco mais longe 
estiveram as casas, passara muita pena.. . (125) 

A chegada (que parece ter sido de surpresa) foi feste- 
jada com muita alegria por parte de todo o mundo das vilas 
vicentinas, dadas as peripécias e as dificuldades que foram 
vencidas desde que Anchieta se partira como refém para 
as tabas dos ferozes tamoios, em cujo meio não lhe con- 

(122) Ibidem, p i g .  231 
023) Cartas Jesuiticas pág. 212 
(124) Ibidem, pág. 232, 233 
(125) Ibidem, pág. 233 



sentiu Deus que encontrasse o martírio. "Bendito seja o 
Senhor todo poderoso, qui mortificat et vivificat !" ( 126) 

Está terminado êste grande episódio guerreiro da his- 
tória de São Paulo, mas, abre-se outro da mesma espécie. 

"Quero acabar de escrever o fim desta paz, o qual foi 
verdadeiramente fim de paz e principio de nova guerra, 
qual se podia esperar de gente táo bestial e carniceira, que 
vive sem lei, nem rei ! . . . " ( 127 

A vila de Santos estava cheia dos tamoios do ]Rio de 
Janeiro, alguns dos quais sáo arrogantes e intolerantes, ins- 
tigados pela presença dos franceses que lá vivem e que os 
cobrem de presentes e de armas. 

Entrementes estavam em Piratininga os tamoios de Ipe- 
roig, que para lá foram antes de Anchieta. Eram muito 
bem recebidos não só pelos portuguêses como pelos pi:Óprios 
tupis cnstianizados. Não deixaram de ter certo mêdo quan- 
do souberam que Anchieta chegava, e poderia torna]: algu- 
mas vindita contra êles, tantos sofrimentos padecera nas 
suas mãos. . . 

Nóbrega já cogitva de completar a conquista do ]Rio de 
Janeiro; era isto necessidade inadiável para O' bem de toda 
a Colônia e de São Vicente em particular. 

Faz êle esta ilaçáo fácil de ser atingida pela intreligén- 
cia dos bárbaros. Manda a Piratininga o, Irmão Jose de 
Anchieta, a fim de que os tamoios compreendessem que 
o tratamento amigável que ali estavam recebendo nLm exi- 
gia outra garantia senão a palavra e a boa vontade de viver 
em paz com os portuguêses; tanto assim que Anchieta ali 
estava e não mais em Iperoig como refém. Logo percebe- 
ram que nenhum risco corriam, quer estivesse Anchieta 
ou outro padre entre êles ou entre os contrários. A leald* 
de era a base de qualquer tratamento a lhes ser dispeinsado. 

Infelizmente náo. atendiam aos esforcos dos padres; 
"já quase tinhamos o desengano que não queriam pazes por- 
que tinhamos certa notícia.. . que tinham cêrca de 200 ca- 
noas juntas, com as quais determinavam com êstes 1;itulos 
de pazes entrar em nossas vilas, que já muitos dêles tinham 
mui bem miradas e pôr tudo a fogo e a sangue se pudes- 
sem". (128)  

Os fatos reforçavam a suspeita do ânimo belicos,~ dos 
tamóios fluminenses : 

(126) Ibidem, pág. 233. 
1127) Cartas Jesuiticas, pág. 233. 
(128) Cartas Jesuiticas, pág. 235. 



" .  . . estando cá muitos dêles, vieram outros por duas 
vèzes e saltearam, levaram e comeram alguns escravos, de- 
pois vinham umas quarenta ou mais canoas para começar 
a efetuar sua vontade, mas não chegaram cá mais de dez 
ou onze, os quais logo descobriram que vinham com deter- 
minação de tomar um dos lugares do campo, de nossos dis~ 
cípulos". í 129) 

Êste fato grave despertou a reação dos homens de S: 
Vicente, que se reuniram em conselho formado pelo capi: 
tão e Regedores da terra, perante o qual Nóbrega expôs o 
seu parecer que foi: "que se retivessem os principais da- 
queles que eram senhores das mulheres e filhas dos Cris- 
tãos, que lá tinham cativas, e haviam morto e comido um 
rapaz portuguès depois das pazes, porque éstes retidos, ou 
de grado ou contra a sua vontade, fazendo-se-lhes todo bom 
tratament,~, não só se houveram as mulheres cativas, mas 
foram grande parte para se povoar o Rio em paz". (130) 

O parecer não foi aceito pelos outros membros do Con- 
selho. 

Os atacantes, "sentindo-o ou temendo-o", fugiram. 
Pouco tempo depois vieram outras sete canoas, dizendo 

que vinham ajudar, e foram bem recebidos na  fortaleza de 
Bertioga. 

Aproveitaram-se da confiança dos portuguèses, prende- 
ram quantos puderam e levaram-nos amarrados. Ao guar- 
da do Forte, puseram-no a ferros. Pôde êste ter um mon- 
tante as mãos e com êle fêz alguns mortos e muitos feridos, 
sofreu porém um padecimento de flecha que lhe causou um 
ferimento do nervo atrofiando-se-lhe uma das pernas. 

Foi êste o remate da paz com os tamoios excetuando 
porém os que viviam em Iperoig que ainda continuavam 
firmes com os portuguêses. "Só os moradores dos lugares 
de Iperoig hão sido constantes até agora, e alguns déles 
ainda estão entre nós outros; mas por fim farão o que a 
maior parte dos seus fizeram". (131 )  

Chegava ao Rio, em janeiro de 1564, a armada de Estã, 
cio de Sá, composta de 2 galeóes, partidos da Bahia em fins 
do ano anterior, trazendo o ouvidor-geral Brazo Fragoso e 
arrebanhando, no Espírito Santo, o contingente de tupini- 
quins, graças a a ~ ã o  do capitãemor, Belchior de Azevedo e 
do cacique Arariboia. 

(129) Ibidem, pág. 235 
(130) Ibidem, pág. 235 
(131) Cartas Jesuiticas, pag. 236. 



420 REVISTA oo I ~ s n r u r o  H1sr6nrco c G~ocnA~rco DE S. PAULO - 
Não foi Estácio de Sá mal recebido pelos tamoios, ao 

menos aparentemente, durante os primeiros dias, mas a 
<li?nai falta de sinceridade camoeava. Reuniram os indi, 

das aldeias e armaram 1 0 6  canoas e com esta frota at,aca- 
ram uma das naus e um barco que seguia para S. Vicente. 
Só não foram tomados porque o mar picado não dava jeito 
de abordagem. Fizeram um grande rombo a machado em 
dois lugares dos barcos "junto a água, dando-lhes para isto 
favor e ardis os franceses que vinham com êles misturados, 
e mataram alguns homens e flecharam muitos". ( 1 3 2 )  

Houve transbordo dos feridos para a nau, e ao barco 
"lhe puseram as mãos em um bordo para entrar a lhe des- 
pojar, mas eram tantos que o trabucaram e meteram ao 
fundo". ( 1 3 3 )  

A nau seguiu seu caminho . Houve outras escarirmu- 
ças de menor porte, com um pequeno barco da Armada que 
se desgarrou, com oito mortes e muitos feridos, por um triz 
não sendo levados para ser comidos. 

" O capitão-mar da Armada, logo que chegou ao Rio, 
mandou cá um navio pequeno em que fosse o P. Nóbrega 
para o seu conselho assentar o que havia de fazer, em o 
qual nos embarcamos, o Padre e eu, com alguma gente, aos 
19 de março, e de caminho fomos a visitar nossos an1:igos 
hóspedes de Iperoig, como lhes havia prometido que havia 
de tornar quando me vim". ( 1 3 4 )  

A visita foi muito cordial, porque muitos vieram ver os 
padres a bordo, e trouxeram os livros e os demais pe:rten- 
:ces de Anchieta que lá ficaram, e além disto, presentes de 
refresco. 

De Iperoig seguiram para o Rio onde chegaram na sex- 
ta-feira santa, dia 31 de março, a meia-noite, penetraniio a 
barr-a em plena escuridão e com vento muito forte, tendo 
dado o barco muitas voltas dentro da Bahia da Guariaba- 
ra, sem encontrar a Armada. 

Lançaram âncora em lugar próximo da ilha que foi. dos 
franceses, e sem demora desceram aquela ilhota na suposi- 
ção de que lá se achariam os portuguêses ocupando as casas 
queimadas e os corpos de escravos desenterrados e com a 
cabeça quebrada, sinal de que os tamoios tinham atacado 
aquela posse portuguêsa. 

Isto causou grande espanto e lhes féz supor que "algum 
. 

(132) Ibidem, pág. 236. 
3 3  Ibidem, pág. 236. 
(134) Ibidem, pág. 236. 



grande desastre havia acrescido a Armada". Com o cla- 
rear do dia viram boiando nas águas quantidade de fle- 
chas, de maneira que fácil foi atirar o que lhes podia acon- 

. tecer : - "Ser tomados e comidos". 
Diante desta eventu'%.lidade, deram volta pelo meio da 

barra, mas não puderam sair, porque "o vento de través 
que é o mais furioso que há  nesta costa" (135)  os fêz ficar 
retidos dentro da Guanabara e a mesma causa fêz reentrar 
a Armada de Estácio de Sá que deixara o Rio, dois dias an- 
tes daquela noite de 31 de março que marca a entrada do 
navio de Nobrega e Anchieta trazendo reforço a expedição 
de Estácio de Sá para a conquista do Rio de Janeiro. 

A mão de Deus féz desta vez mais uma das suas! "Foi 
o caso que a Armada, vendo que tardávamos tanto, e que 
no porto não havia nada., determinou de vir-se a esta vila, 
a. refazer, e havia dois dias que era saida quando nós ou- 
tros entrámos". ( 136) 

O encontro dos barcos amigos se deu em plena Guana- 
bara, no sábado da Semana Santa, em I? de abril de 1565, 
com as alegrias naturais dêste grande dia do calendário 
universal. 

No domingo da Ressurreição, 2 de abril de 1565, houve 
na Ilha de Villegaignon, missa e confraternização geral dos 
lus~brasileiros. 

Dada a má situação da Armada como agarelho de guer- 
ra, ficou assentado regressar até S. Vicente, para as devi- 
das reparações nos barcos e tornar ao Rio para fazer po- 
voação "assim por desarraigar dali a sinagoga dos contrá- 
rios Calvinos, como porque ali é a melhor força dos Ta- 
moios e seria uma grande porta. para sua conversáo". (137) 

CARTA DE JOSÉ DE ANCHIETA AO P. DIOGO LAINEZ, 
BAWIA, 9 DE JULHO DE 1565 

A frota voltou para S. Vicente no dia 2 de abril de 1564. 
Em S. Vicente a demora se tomou mais do que o pre- 

visto. Uma série de circunstâncias influiu nesta demora: 
a )  a armada teve que ser toda ela, de novo, encordoada; as 
suas amarras e outras peças dos barcos, revistas ; b) a espera 
dos tupiniquins que depois de pacificados com os portugué- 

(135) Cartas Jeiuiiicas, pig. 237 
(116) Iiideni, pá.. 237. 



ses, prometeram coadjuvação na emprêsa contra os tainoios 
do Rio, mas riáo tiveram pressa em cumprir a palavra; roi 
necessario por 2 vêzes irem-se até êles, para os ch:%ma.r. 
"Não vieram senão muito tarde e poucos. e tornaram-se logo 
de S. Vicente, sem querer com os nossos vir ao Rio, a qual 
foi a principal causa de muita detença que a armada fêz 
em São Vicente"; (138)  c )  por fim as muitas contratii~óes 
entre os povos vicentinos, os capitães e a gente #Armada. 

A razão maior era o que se dizia a boca pequena: CO- 
mo povoar o Rio com tão pouca gente e tão pouco rnanti- 
mento? 

"O Capitão Mor Estácio de Sá e o Ouvidor Geral Braz 
Fragoso, que sempre resistiram a todos êstes encontros e 
contradições, determinaram de levar ao cabo esta ernprêsa 
que tinham começado". ( 139) 

Dividiram as suas atividades. O ouvidor ficou ecn São 
Vicente tomando providências para consertar o galeão, e 
a nau francesa "Escalade" (tomada aos franceses na l! ex- 
pulsão) a qual se achava em péssimas condições de conszr- 
vação, barcos êstes que deveriam com tempo socorrer os ex- 
pedicionários do Rio de Janeiro. 

O capitão-mor seguiu para a sua emprèsa de povoar o 
Rio de Janeiro como uma Armada composta da nau Capi- 
tânia, de 5 navios pequenos e oito canoas. 

Em 22 de janeiro de 1565 partiu de Santos, (140) al- 
cançando a ilha de S. Sebastião no mesmo dia, onde ficou 
a.guardando o resto da Armada, isto é os pequenos :navios 
que partiram de Bertioça a 27 de janeiro. A tripulaç5io não 
excedia a 200 homens e se compunha de tupininquins, vin- 
dos do Espirito Santo, índios e mamelucos de São V:icente, 
os discipulos de Piratininga e provàvelmente alguns bran- 
cos, - troço de homens não muito expressivo para o grave 
empreendimento. A munição de bBca também não eira das 
maiores, na melhor hipótese daria para 3 meses. 

O encontro com a nau Capitânia se deu em S. Sebas- 
tião onde se celebrou missa e houve confissões e comiinhóes 
de alguns. 

Estava próxima a terra dos tamoios. Era preciso vigi- 
lância. Deu ordem o capitão para todos os dias algumas 

(117) Cartas Jesiiiticas. pág. 237. 
1118) Ihidem. páe. 245. 
(119) lhidzm, i>Ag 215. 
(140) IcoiioSraiin por Hcriedito Calixt:i - "Partida iiit :rot;i dc E íirii, 
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